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 مقدمه
توانیاد بماان روی نن، و کتابی را تقدیم شما خوانندۀ گرامی کنم که شما باا گااشاتز ز بودهخوشحالم، از اینکه بتوانم برای دیگران مفید 

ر رویم و از ها پس سریع به سراغ اصل مطلب می. چیز جدیدی بیاموزید و پس از خواندن ایز کتاب احساس نکنید که وقت خود را تلف کردید

 نوع اضافه گویی خودداری می کنیم.

ننجایی که کاار کاردن باا لیناوکس  می باشد. از -رور لینوکسسپنل مدیریتی - Zpanelکتابی که پیش رو دارید، نموزش کامل و جامع 

وش رور باه ایاز رسنشنایی چندانی با لینوکس ندارند، مدیریت عمدتاً با خط فرمان و دستورات متنی شناخته می شود، شاید برای کسانی که 

ارد تلفای وجاود دکمی سخت باشد. به همیز دلیل برای ایز افراد استفاده از پنل های گرافیکی توصیه می شود. به همیز منظور پنل های مخ

یاا  Cpanel اشاند. ما اًبان و برخی دیگر مستلزم هزینه که کاربران می توانند از یکی از ننها استفاده کنند. که ممکز است برخی از ننها رایگ

DirectAdmin  وند و شاکه از شناخته شده تریز پنل های مدیریتی سرور برای مدیریت فضای میزبانی هستند، به صورت پاولی عرضاه مای

 کاربران برای استفاده از نن باید هزینۀ نن را بپردازند.

ی را بسایار سااده نام دارد که کار مدیریت سرور برای مدیریت سایت ها روی فضای میزباان Zpanelاما از پنل های رایگان در ایز عرصه، 

ا هام باه ز یا  سارور رمی کند. چرا که کاربر با نصب ایز بسته، عاوه بر اینکه خود پنل را نصب می کند، بسته ها و نرم افزارهاای ماورد نیاا

م بارای هانن باه بداد  کاربر را از انجام هر گونه کار اضافی خاص کند. عااوه بار نن، از سادگی و در عرض کوتاه تریز زمان نصب می کند، تا

ه ها، مدیریت رکوردهای دامنه و همه و هماپیتیها، افاضافه کردن ی  دامنه به سرور، ساخت و مدیریت پایگاه داده، ساخت و مدیریت ایمیل

 انجام می گیرد. Zpanelدر محیط گرافیکی خود 

ام کااربری و رماز نرا وارد کنید و پس از وارد کردن  Zpanelیا نشانی تدییز شده در زمان نصب  IPفی است مرورگر را باز کنید، فقط کا

یار رگا زیاادی درعبور خود، دسترسی کاملی به تمامی ابزارهای مدیریتی سرور خواهید داشت. از مزایای دیگر ایز پنال ایاز اسات کاه کااربر 

ورت خودکار تنظایم صهای دامنه را به  DNSا اضافه کردن ی  دامنه، تمامی تنظیمات مربوط به سرور نپاچی، و و م اً بمسائل فنی نمی کند 

 می کند. البته امکان سفارشی سازی هر کدام از تنظیمات است.

را خودتاان  یاز داریاد نناگر شما ی  سرور برای مدیریت سایت های خود تهیه کردید )م ل ی  سرور مجازی یا اختصاصی( که ن کلدر 

وزش خاواهم خواهید داشت که در ایز کتاب مباحث نموزشی هر بخش از ایز پنل مدیریتی را خدمت شما نما Zpanelمدیریت کنید، نیاز به 

 داد.

یت م هاداهافراموش نکنید که نشنایی با نحوۀ عمل ی  چنیز کنترل پنلی، شما را در جهت نموزش مدیریت و نگهداری سرور لیناوکس 

نن، حاداقل  را هم نداشته باشید، باز هم با نصب نن و کار کردن باا بخاش هاای مختلاف Zpanelخواهد کرد. پس حتی اگر قصد استفاده از 

 دانش نحوۀ کار با سرور لینوکس را یاد می گیرید که چیز کمی نیست. پس به سادگی از ایز کتاب ارزشمند نباید گاشت.

در میاان  jamall4442@gmail.comایمیال  از طریقاد راجع به ایز کتاب و دیگر کارهای ایز جانب را هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنه

  بگاارید.

94پاییز  |جمال روح بخش   

mailto:jamall4442@gmail.com
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 مدیریت سرور : فصل اول
 ای خاود بایادهایت سرور به تمامی کارهایی گفته میشود که برای ارائۀ درست خدماتِ ی  رایانۀ ارائه دهنده خدمات، باه مشاتری مدیر

گزار ه اصااً کاارانجام گیرد. در ایز فصل از کتاب شما به صورت کلی با بحث مدیریت سرور یا کارگزار نشنا خواهیاد شاده و خواهیاد دیاد کا

 را مدیریت کرد.چیست و چطور باید نن 

 سرور چیست؟
ه ای رور باه رایاناسا( یا کارگزار ی  رایانۀ ارائه دهندۀ خدمات به رایانه های دیگر است. در مبحث شبکۀ جهانی اینترنت، Serverسرور )

ما باشند.  های رومیزی اطاق می شود که سایت های و نرم افزارهای اینترنتی روی نن نصب و اجرا می گردند. سرورها می توانند همانند رایانه

 اما اگر بازدید سایت های موجود روی ننها به مراتب باال باشد، اندکی باید درون ننها تغییرات ایجاد کرد.

یناوکس و لز گرفته یاا سرورها هم م ل رایانه های رومیزی می توانند انواع مختلفی از سیستم عامل ها را روی خود داشته باشند. از ویندو

 هاایی هساتند کاه مخات  ا از ننجایی که ی  سرور دارای نیازهای خاصی است، هر کدام از ایز سیستم عامل هاا دارای ویارایشتراک. امب 

اسات  حیط گرافیکایسرور هستند. م اً ویندوز را در نظر بگیرید که زمانی که شما نن را روی رایانۀ شخصی خود نصب می کنید، دارای ی  م

 یش تدییز شده روی نن نصب شدند.که برخی نرم افزارهای از پ

وی ری اضاافی از اما ویندوز ویرایش سرور هم وجود دارد که اندکی از کیفیت محیط گرافیکی نن کاسته شده است و همچنیز نرم افزارها

نصاب شاده کاه  یا سرویس های پایگااه داده روی نن IISنن حاف شدند. در عوض برخی برنامه های ارائه دهندۀ خدمات اینترنتی م ل سرور 

 امکان میزبانی سایت روی نن را می دهند.

نامند. اما جالب دهد را سرور میسرور به همان معنای ارائه دهندۀ خدمات است. نرم افزاری که این کار را انجام می

ا است بدانید که معادل سرور در زبان فارسی کارگزار است که همان مفهوم را دارد. پس اگر جایی این عبارت ر

ام ندیدید، منظور همان سرور است. البته بهتر است ما هم به زبان فارسی احترام گذاشته و از این معادل برای 

 بردن از سرور استفاده کنیم.

 اناه شخصای ننلینوکس هم از دیگر سیستم عامل هایی است که هم نسخۀ سرور دارد و هم میزکار. منظور از میزکار که همان نساخۀ رای

ی تدامل باا الینوکس برا می تواند محیط گرافیکی کاملی م ل ویندوز برای کار کردن با تمامی نرم افزارهای لینوکسی باشند. اماست که مدموالً

کجاا  ی شاود از هارکاربران خود از خط فرمان بسیار پیشرفته ای استفاده می کند که ایز کار عاوه بر تسهیل فرنیندهای لینوکسی، باعاث ما

 رامیز خودمان را به لینوکس ارسال کنیم.بتوان به سادگی ف

پس اگر ما ی  سرور لینوکس داشته باشیم، مدموالً سدی می کنیم محیط گرافیکی نن را نصب نکنیم.در عوض قادرت ساخت افزارهاای 

میافتد که بایاد خاط و پردازنده به پردازش های دیگر اختصاص خواهید یافت. اما ایز بار در عوض به دوش کاربران لینوکس  RAMرایانه م ل 

فرمان لینوکس را یاد بگیرند و بیاموزند که چطور با متز دستورات خود را به لینوکس انتقال دهند. هار چناد ایاز کاار هام بسایار لااتبخش 

ز است.همچنیز در هزینه های شما هم صرفه جویی می کند. م اً فرض کنید برای متصل شدن باه سارور وینادوز، باه دلیال اینکاه وینادوز ا

 محیط کاماً گرافیکی پشتیبانی می کند، باید پهنای باند زیادی را به ایز کار اختصاص دهید. که به مراتب هزیناۀ بااالتری هام از جیاب شاما
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و نوشتز متز درون نن قابل انجام است. نتایج کارهای انجام شده هم  Puttyخرج خواهد کرد. اما مدیریت لینوکس با ی  نرم افزار ساده م ل 

 صورت متز به شما بر خواهد گشت. به

 مدیریت سرور چیست؟
ن بودن، دلیل رایگا پس تا اینجای کار فهمیدیم که به طور کلی ما دو نوع سرور داریم؛ سرور ویندوزی و سرور لینوکسی. سرور لینوکس به

ه ننها اشاره ه در باال بکری است. به همان دالیلی از قیمت پاییز تریز برخوردار است و البته نباید فراموش کرد که دارای قدرت به مراتب بیشت

 کردم.

تز ه همگی باا ماسرور لینوکس به دلیل اینکه دارای محیط گرافیکی نیست، کاربران مجبور به ایجاد تدامل از طریق خط فرمان هستند ک

ناد هام ز کاار مای کنچنیز سرورهایی که با مت انجام می شود. پس کاربر باید با لینوکس اندکی نشنا باشد. اما راه های دیگری برای مدیریت

یل اینکاه یا  است. البته پنل های پولی دیگری هم هستند که به دل Zpanelوجود دارد. م ل نصب کردن ی  پنل مدیریتی که یکی از ننها 

ادرید با ی کردید، قینوکس خریدارگروه کار کشته پشت نن هستند، از امکانات به مراتب بیشتری برخوردارند. م اً اگر شما ی  سرور مجازی ل

داشاته  را نصب کنید و بدون اینکه نیازی حتی به وارد شدن به محیط خط فرماان DirectAdminیا  Cpanelپرداخت هزینه روی نن پنل 

ی هام ه کاار ساختکا باشید، سرور خود را مدیریت کنید. البته برای نصب کردن ننها حتماً بایستی از طریق خط فرمان ایاز کاار را انجاام داد

س از مادت نیست. فقط کافی است که دستورات از پیش تدریف شدۀ را حتی کپی کنید و در محیط خط فرمان بچسبانید. خواهید دید کاه پا

 زمان کوتاهی پنل مربوطه نصب می گردد.

م د. ما اً ناربانی سایت هساتنسرور لینوکس شامل بسته ها و نرم افزارهای مختلفی است که هر کدام مرتبط با ی  بخش از خدمات میز

ناماه نویسای و دیگر زباان هاای بر HTML( را در نظر بگیرید که به سرویس دهندۀ نپاچی هم مدروف است. فایل های Apacheافزار نپاچی )

 د.کن سایت را ایز سرور است که پردازش می کند و به تقاضا دهندگان نن صفحه که همان بازدید کنندگان سایت هستند ارسال می

، سارویس دهنادۀ DNSهای دیگری هم هستند. م ل سارویس دهنادۀ عاوه بر نن سرور لینوکس یا حتی ویندوز، دارای سرویس دهنده

FTP سرویس دهندۀ ،Email،   سرویس دهندۀSSH  رور ساو دیگر سرویس دهنده های دیگر. م اً اگار شاما در کناار ساایت خاود کاه روی

یمیال ، بارای شاما اچند تا حساب ایمیل هم برپا کنید تا کاربران بتوانند به نشانی که شاما تدیایز کردیادلینوکس وجود دارد خواسته باشید 

ها که در نهایت کال سارور را مای ایز کار را کرده باشید. به همیز ترتیب هر کدام از ایز سرویس دهنده Emailبزنند، باید از سرویس دهندۀ 

 سازند نیاز به مدیریت دارند.

دۀ ر سارویس دهنایت در محیط سرورهای لینوکس، نیاز به کار کردن با خط فرمان دارد. اگر شما یاد نداشته باشاید ما اً چطاوایز مدیر

Apache  را پیکربندی کنید، شاید با مشکاتی مواجه شوید. مگر اینکه از پنل هایی م لZpanel راه کاار بارای  استفاده کنیاد. پاس ماا دو

 نداریم؛ مدیریت سرور بیشتر پیش رو

هاای فایل یا اینکه خودمان نستیز های مان باال بزنیم و ت  ت  سرویس دهنده های لینوکس را خاود باا تغییار در محتویاات .1

 متنی ننها و همچنیز کار با خط فرمان لینوکس مدیریت کنیم.

استفاده کنیم و تماامی کارهاا  یا اینکه ی  پنل روی سرور نصب کنیم و از محیط گرافیکی که در مرورگر برای ما مهیا می شود .2

را به صورت تی  زدن چز گزینه و وارد کردن چند کلمه متز در جدبه های مربوطه انجام دهیم. م ال کااری کاه ما اً کااربر 
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Cpanel  برای مدیریت فضای میزبانی خود یا هاست انجام می دهد. ایز کاربر دیگر کاری به خط فرمان و دستورات پشت پرده

 ندارد.

 ZPANELیت سرور با مدیر

ید باه طاور می خواهید به عنوان رابط مدیریت سرور استفاده کنید کاه بادون اینکاه خواساته باشا Zpanelحاال فرض می کنیم که شما از 

 یاه دیاده اساتمستقیم با متز دستورات خود را به لینوکس بفهمانید و سرور را مدیریت کنید، از محیطی که خود ایاز پنال بارای شاما ته

 داشته باشیم. Zpanelفاده کنید. بهتر است همیز ابتدای کاری نیم نگاهی به محیط است

 

های خاود روی سارور ها را برباید که برای مدیریت سایترابط کاربری ایز پنل بسیار جااب طراحی شده است به همیز دلیل شاید دل خیلی

رورهای وینادوزی سارا حتی روی  Zpanelیز نکته را هم باید بگویم که شما مجازی یا اختصاصیِ لینوکس، از ایز پنل استفاده کنند. البته ا

محایط  توانید نصب کنید و از ایز بابت محدودیتی وجود ندارد. که برای کاهش پهنای باند بیز شما و سرور، به جای اساتفاده از خاودهم می

 ببرید.ه توانید از امکانات ایز پنل در محیط وب بهرگرافیکی ویندوز سرور، می

و همچنیز فروش ننها  Reseller، م ل پنل های فروشی دیگر، قادر به ساخت حساب Zpanelنکتۀ دیگری که می ماند ایز است که شما با 

هایی با میزان فضا و همچنیز پهنای باند مد نظر خود ایجاد کنند و اقدام باه فاروش های میانی قادرند بسته حسابهستید. حاال ایز فروشنده

های مورد نظر خاود را قابل انجام است که در ابتدا شما باید بسته Resellerیا فضای میزبانی به مشتریان خود کنند. ایز کار از بخش  هاست
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 اضافه کنید و حاال نوبت به افزودن کاربران با مشخصات خاص خودشان است. حاال کاربران میانی و استفاده کنندگان نهایی از فضای میزباانی

 برای مدیریت سایت های خود کنند. Zpanelند وارد حساب خود شده و اقدام به استفاده از می توان

های خاود کنید. البته در کنار نن هم قادرید ساایتمی Zpanelبا ایز کار شما حکم مدیر کل سرور، اقدام به مدیریت کل سرور با استفاده از 

بفروشند  Resellerانند سازید و ننها را در اختیار دیگران قرار دهید. تا ننها هم بتورا مدیریت کنید و حتی حساب های مدیر کل دیگری هم ب

 و به شما در کنار شما اقدام به فروش سرور شما کنند.

 توان با نن انجام داد! به همیز دلیل هم است که توسده دهنادگان نن،چقدر امکانات دارد و چه کارهایی که نمی Zpanelپس دیدید که ایز 

Zpanel   را جایگزینی برایCpanel  و یاDirectAdmin  ر پایش دمدرفی کردند. البته هر چند راه طوالنی برای محقق کردن ایز ساخز

ما اً  ایی باردارد.است. اما به هر حال بستری مهیا شده است که هر کس می تواند در ایز راه برای از میان برداشتز پنل هاای پاولی گاام ها

 زاید.بنویسند که به امکانات ایز پنل بیاف Zpanelهایی را برای افزونه PHPند با زبان توسده دهندگان قادر

 

 zpanelنکاتی مهم راجع به 

 Minimalه نساخۀ را باید حتماً و حتماً روی ی  سرور خام نصب کنید. بهتریز کار ایز است ک Zpanelاول از همه باید بدانید که شما 

برویاد و  Zpanelینوکسی خود نصب کنید و دیگر هیچ بستۀ دیگری را نصب نکنید. حااال باه ساراغ نصاب یا کوچ  لینوکس را روی سرور ل

رهاای ماورد ها و نارم افزامراحل را دنبال کنید. برای نصب نن فقط نیاز به چند دقیقه زمان خواهد بود که در حیز انجام ایز کار تمامی بساته

 هم نصب خواهند شد و شما نیازی به انجام هیچ کاری نخواهید داشت. http ،ftp ،ssh ،dns ،mailنیاز م ل نرم افزارهای 

ساتی و خودتاان مدیریت کنید، باید ت  ت  ایز نرم افزارها را د Zpanelدر صورتی که اگر خواسته باشید سرور لینوکسی خود را بدون 

 ت.نصب کنید. البته کار سختی نیست ولی نیاز کار کردن با خط فرمان لینوکس اس

د. ما اً وان انجام داامکانات بسیار زیادی برای مدیریت سرور دارد، اما شاید هنوز کارهایی باشد که با ایز پنل نت Zpanelدرست است که 

توانیاد شاما می DNSقابل انجام نیست هر چند در تنظیماات  Apacheبه صورت مستقیم توسط نن در سرور  Wildcardساخت زیر دامنۀ 

ایال فراتای کاه در سازید. البته راهکارهایی وجود دارد که خدمت شما عرض خواهم کرد. در خیلی از مواقع هم ممکز اسات تغییزیر دامنۀ * ب

بازنویسی می شوند که ایاز باعاث مای شاود تماامی  Zpanelدهید، پس از مدت زمانی توسط های مختلف میهای تنظیمات سرویس دهنده

 Zpanelود کربندی کاه خاای ایز مشکل هم راه کار وجود دارد و نن ایز است که؛ شما نباید از فایل های پیتنظیمات را از بیز بروند. البته بر

  یاها اساتفاده کنیاد یاا می سازید برای پیکربندی های دستی استفاده کنید. شما باید یا از فایل های پیش فرض پیکربندی سرویس دهنده

صالی ار فایال هاای د را درون ننها جاگااری کنید. که در نهایت باید نشاانی نن فایال هاا را دفایل پیکربندی سفارشی بسازید و دستورات خو

 ها قرار دهید.سرویس دهنده

ه باشاید از باود کاه اگار خواسات Zpanelایز مواردی که اشاره کردم، مربوط به پیکربندی سرور از طریق خط فرمان بادون اساتفاده از 

 کس بروید.ط فرمان لینواستفاده کنید، شاید اصاً نیازی نداشته باشید که به غیر از زمان نصب، به سراغ خامکانات ساده تا متوسط سرور خود 
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Zpanel  با زمان برنامه نویسیPHP  و پایگاه دادۀMySQL توانیاد از نوشته شده است. پس م ل ی  اسکریپت برای مدیریت سارور می

 ست.اقابل انجام  Zpanelهای ثانویۀ نن تماماً در محیط خود رت می گیرد، ولی پیکربندینن استفاده کنید. نصب نن از طریق خط فرمان صو

یقااً کار، با مدیریت سرور لینوکس مشکل دارند. در حالی که مدیریت سرور ویندوز کار چندان ساختی نیسات. دقبیشتر مدیران سرور تازه

د. ولی ر فرق می کنالبته شکل و شمایل ویندوز سرور اندکی با ویندوز میزکا م ل مدیریت ویندوزی است که شما روی رایانۀ خود نصب کردید.

ردن کالی که کار در هر صورت تمامی کارهایی که باید انجام دهید کلی ، گرفتز و کشیدن است که در محیط گرافیکی قابل انجام است. در ح

حیط کنند؛ در عوض از ممدموالً محیط میزکار روی ننها نصب نمی با سرورهای لینوکس به دلیل اینکه محیط کاربردی لینوکس سنگیز نشود،

 ( استفاده می گردد.Command Lineدستورات متنی )

صد دارید نن را ق( یا اختصاصی لینوکسی تهیه کردید و حاال vpsبه همیز دلیل ما فرض را بر ایز می گااریم که شما ی  سرور مجازی )

در ادامۀ ایاز کتااب خادمت  است، که مز نموزش نن را Zpanelیریت نن هم در نظر گرفتید، اسکریپت ای که برای مدمدیریت کنید. گزینه

 شما تقدیم خواهم کرد.
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 Zpanelنصب   : فصل دوم

 ور لیناوکسروی سار Zpanelحال که اندکی راجع به سرور و مدیریت نن نگاه شدید و به اطاعاتتان افزوده شد، نوبت به نماوزش نصاب کاردن 

، شما باید با نیازمندی های نصب نشنا شوید. یدنای بدانیاد می باشد. در اولیز قدم برای ایز فصل Zpanelرسد که اولیز گام برای استفاده از می

 رفت که اصااً خواهیم Zpanelکه به چه چیزهایی نیاز دارید. که گام به گام خدمت شما مراحل را توضیح خواهم داد. سپس به سراغ خود نصب 

 کار چندان سختی نیست.

 تهیۀ سرور مجازی
نن صاورت  تهیه کردید که سیستم عامل نن لینوکس است. قبل از نن هم هیچ دستکاری روی VPSفرض می کنیم شما سروری از نوع مجازی یا 

ما داده ب خطایی باه شاگیرد. در غیر ایز صورت ممکز است در مراحل نصباید صورت  روی لینوکس تازه نصب شده Zpanelنگرفته است. نصب 

 که نشان خواهد داد ایز پنل قادر به نصب شدن روی سرور شما نخواهد بود.

ردید کر را پرداخت اینکه سرور را از کجا تهیه کنید و پنل مدیریت روشز و خاموش نن چگونه باشد، مهم نیست. مهم ایز است که شما مبلغ سرو

ای شاما ارساال سرور داده اسات. ایاز اطاعاات مدماوالً درون ایمیلای بار SSHی ورود به قسمت و رمز عبور برا IPو فروشندۀ سرور به شما ی  

بارای  شود که بهتر است نن ایمیل را در جایی امز نگهداری کنید و نن را حاف نکنید. البته همراه ایز اطاعات ممکز اسات اطاعااتی دیگارمی

. جدیاد روی نن مدیریت کلی سرور برای روشز یا خاموش کردن نن یا نصب سیستم عامل ورود به پنل های دیگر هم وجود داشته باشد. م ل پنل

 ا دارید.رو رمز عبور ورود به خط فرمان سرور لینوکس خود  ipکه ما در اینجا به نن کاری نداریم. فقط فرض ما بر ایز است که شما 

ه با ی  جساتجوی کدارید  Puttyتان ویندوز است، شما نیاز به نرم افزار سرور لینوکس، اگر سیستم عامل رایانۀ شخصی SSHبرای وارد شدن به 

نارم افازار  ی  کنیاد. ایازساده قادر به دانلود کردن نن از اینترنت هستید. کافی است نن را دریافت کنید و برای اجرا شدن دوبار روی فایل نن کل

د اجارایش دی کاه خواساتید که یادتان باشد )م ل میزکار ویندوز( تا در مواقع بدانیازی به نصب شدن ندارد! فقط در جایی از رایانۀ خود قرار دهی

 به ایز صورت است: Puttyکنید، با مشکلی مواجه نشوید. تصویر اجرا شدۀ نرم افزار 
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ه ایاز بخود که  سرور IP، نشانی Host Name (or IP address)برای اتصال به سرور لینوکس کافی است به اینترنت متصل شوید و در جدبۀ 

را  rootربری کلی  کنید. ی  پنجرۀ سیاه رنگ باز می شود که شاما بایاد ناام کاا Openرا وارد نمایید. حاال روی  12.34.56.678صورت است 

رماز  باشید کاهت داشته را بزنید. حاال رمز عبور خود را وارد کنید؛ همان رمز عبوری که فروشندۀ سرور به شما داده است. دق Enterوارد کنید و 

ناگ رر محیط سیاه دعبور توسط شما دیده نمی شود. ولی نوشته می شود. بهتریز کار هم ایز است که رمز را کپی کرده و با ی  بار راست کلی  

Putty  نن را بچسبانید وEnter .را بزنید 

س خاود وارد شادید، یا مدیر کل سیستم لیناوک rootحساب در اولیز گام بهتر است رمز عبور خود را تغییر دهید. برای ایز کار پس از اینکه به 

را بزنید. رمز عبور شاما  Enterرا بزنید. یکبار دیگر رمز جدید را وارد کنید و  Enterرا وارد کنید. رمز عبور جدید را وارد کنید.  passwdدستور 

ل کایافتد، یدنی م سرور مجازی است. پس اگر به دست کسی ببا موفقیت تغییر خواهد کرد. دقت داشته باشید ایز رمز همان رمز مدیر کل سیست

 سرور شما به فنا رفته است! پس در ذخیرۀ کردن نن، همچنیز انتخاب ی  رمز قوی نهایت دقت را داشته باشید.

تنای، ا دستورات مید بتا اینجای کار ما ی  سرور مجازی تهیه کردیم و وارد محیط خط فرمان نن شدیم. ایز همان محیطی است که حاال می توان

را  Zpanelاول  اساتفاده کنایم. پاس بایاد Zpanelسرور خود و نرم افزارهای سرویس دهنده را مدیریت کنید. ولی ما قصد داریم به جای نن از 

 نصب نماییم.
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 Zpanelهای نصب نیازمندی
گیارم و فارض مای کنایم شاما ظر مینما فرضیات خود را اینجا در ها دارد. هر نرم افزاری برای نصب و استفاده از نن، نیاز به ی  دسته نیازمندی

ا مرحلاۀ ط ممکز است تچنیز شرایطی را دارید. در ایز صورت شما بهتر می توانید خودتان را با محتوای نموزشی ایز کتاب وفق دهید. البته شرای

 د، تفاوتی نخواهند داشت.چه نوع سروری هستی ها فارق از اینکه روینصب برای هر کسی فرق کند. ولی پس از نصب تمامی نموزش

سایار مهام اسات. بزیاد مهم نخواهد بود. ولی برای استفادۀ شما از سرور  Zpanelاینکه سخت افزارهای سرور لینوکس شما چه باشد، برای نصب 

ن نهایی را روی می خواهیاد چاه ناوع ساایتبا حداقل ها سازگاری دارد. پس باید دید که استفادۀ شما از سرور چگونه است. م اً  Zpanelچون 

 مدیریت کنید؛ نسبت به نن اقدام به تهیۀ سرور مجازی خود با کیفیت سخت افزاری مورد نظرتان کنید.

. چون CentOSشود، اما ما در اینجا به نصب روی لینوکس اشاره خواهیم کرد. نن هم لینوکس توزیع روی ویندوز هم نصب می Zpanelبا اینکه 

باه  Zpanelکردن روی ویندوز م ل نصب دیگر نرم افزارهای ویندوز است و اصاً کار مشکلی نیست. فقط کافی است به صفحۀ دانلود سایت  نصب

اجارایش نماییاد. دیگار مراحال نصاب و رفته و نسخۀ نصبی نن را دریافت کنید و روی سرور ویندوز  https://github.com/zpanelنشانی 

خواهیم داشت. البته شما از توزیع هاای دیگاری  CentOSپیکربندی نن را هم دنبال نمایید. پس ما در اینجا نیاز به ی  سرور لینوکسی از توزیع 

 هم می توانید استفاده کنید و محدودیتی از ایز نظر وجود ندارد. Ubuntuیا Fedoraم ل 

Zpanel اضر روی در حال حCentOS  قابلیت نصب دارد و اگر لینوکس  6.6حداک ر نسخۀCentos توانیاد ای بااالتر از نن دارد نمیشما نسخه

اصای جازی یا اختصنن را نصب کنید. البته با ی  ه  ساده ایز امکان هم شدنی است. ولی بهتریز کار ایز است که در زمان ثبت سفارش سرور م

های باالتر ارتقاء دهید. در پس نظار لینوکس خود را به نسخه Zpanelنصب گردد و پس از نصب  CentOS 6.6وکس لینوکس، ذکر کنید که لین

خواهد افتااد و نصاب است، پس از انجام مراحل نصب که در ادامۀ ایز کتاب خواهد نمد، هیچ اتفاقی ن 7م اً  CentOSداشته باشید که اگر نسخۀ 

 صورت نخواهد گرفت!

اشاد. در باً تاازه و ناو ، شما نباید هیچ نرم افزار مرتبط با سرور نصب کرده باشید. یا به عبارتی سرور لینوکس شما باید کاامZpanelقبل از نصب 

را  CSFدیوار نتاش  ( باز کنید که برای ایز منظور کافی استipTablesاز دیوار نتش خود را ) Portضمز شما باید قبل از نصب، چندتا درگاه یا 

توانید ایز کار را بکنید که توصایه ( مورد نیاز باز خواهند شد. البته دستی هم میportرور نصب کنید. با ایز کار به صورت خودکار درگاه )روی س

 نمی شود.

 

 CSFنصب دیوار آتش 

ماانی کاه شاما نتوانیاد به بداد تاا زرا نصب نمایید. از االن  CSFخوب، االن شما باید وارد سرور مجازی خود شده باشید و نماده باشید دیوار نتش 

Zpanel  را در مرورگر خود باز کنید، نیاز دارید دستورات متنی را در نرم افزارPutty  دن، ارسال گردد.شوارد کنید تا به سرور برای اجرا 

را بزنید تا نن دستور اجرا گاردد.  Enterکنید، در انتها ، دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید. هر دستوری که وارد میCSFبرای نصب دیوار نتش 

 ننها را بچسبانید. Puttyزار توانید دستورات را کپی کنید و با راست کلی  در نرم افمی

https://github.com/zpanel
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 cd /usr/src: 1دستور 

   fv csf.tgz-rm: 2دستور 

 wget https://download.configserver.com/csf.tgz: 3دستور 

  xzf csf.tgz-tar: 4دستور 

 d csfc: 5دستور 

 sh install.sh: 6دستور 

 نصب گردد. حاال دستور زیر را اجرا کنید که ببینید نیا همه چیز درست است یا نه: CSFحاال صبر کنید تا دیوار نتش 

perl /usr/local/csf/bin/csftest.pl  

 Zpanelصاب نشما باید ایاز دساتور را پاس از را به شما نشان داد، ایرادی ندارد،  Command not foundاگر دستور باال اجرا نشد و عبارت 

 دوباره امتحان کنید تا به شما نشان دهد که همه چیز درست است.

ز نن باه ارا نصاب کنیاد و پاس  Zpanelکه شما نصب کردید، االن در حالت تست به کار خود ادامه می دهاد. بهتار اسات اول  CSFدیوار نتش 

یار را در خاط ، کافی اسات دساتور زTESTت تست خارج کنید. برای خارج کردن دیوار اتش از حالت مراجده کنید و نن را از حال CSFتنظیمات 

 فرمان بنویسید:

vi /etc/csf/csf.conf  

شی شوید. با کلیادهای جهات را از صفحه کلید بزنید تا وارد حالت ویرای iباز خواهد شد. حاال  viفایل پیکربندی دیوار نتش برای شما در نرم افزار 

 باید شبیه زیر گردد: 11تغییر دهید. یدنی خط  0را به  TESTINGبروید و عدد روبروی  11ما به خط ن

TESTING = "0" 

رو از صافحه کلیاد  Shiftشاوید. کلیاد  viرا از صفحه کلید بزنید. تا وارد محیط دستوری نرم افزار  Escخارج شوید.  csf.confحاال باید از فایل 

های اصلی سارور و رگاههمراه با ذخیره کردن سند خارج خواهید شد. کار شما برای باز کردن د vi(.از محیط ZZربه بزنید )ض Zبگیرید، دوبار روی 

 به پایان رسید. CSFهمچنیز فدال کردن دیوار نتش 

باشاید و باد  تنظیمات را تغییار داده ،CSFاینجا اشاره کنم ایز است که اگر شما قبل از خارج شدن از حالت امتحانی نرم افزار  ای که باید درنکته

 حل وجاود دارد. پاسپیکربندی کرده باشید، ممکز است حتی دسترسی شما برای همیشه به سرور گرفته شود! البته برای حل ایز مشکل هم راه

کاردن و  های دیگر م ال مطالداهشدیوار نتش چیزی نیست که خواسته باشید با نزمون و خطا اقدام به یاد گرفتز کار با نن کنید. بهتر است از رو

 نزمون روی محیط های نزمایشی ایز کار را انجام دهید.
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 Zpanelنصب 

 Zpanel برای نصب Puttyاست، کافی است دستور زیر را در  CentOS، اگر سیستم عامل سرور شما CSFپس از اتمام مرحلۀ نصب دیوار نتش 

 وارد کنید:

bash <(curl -Ss https://raw.github.com/zpanel/installers/master/install/CentOS-6_4/10_1_1.sh) 

 اما اگر سیستم عامل سرور شما اوبونتو می باشد، از دستور زیر استفاده کنید.

bash <(curl -Ss https://raw.github.com/zpanel/installers/master/install/Ubuntu-12_04/10_1_1.sh) 

کند. البته طای مراحلای از شاما می باشد را روی سرور شما به سادگی نصب می 10.1.1که در حال حاظر  Zpanelایز دستورات نخریز نسخۀ 

 سوال هایی پرسیده می شود که باید جواب دهید. 

از  زدن، کاری صورت نگیرد. در این مواقع بهتر است Enterگاهی اوقات ممکن است که با وارد کردن دستور باال و 

 ه کنید:دستورات زیر استفاد

 منتقل خواهید شد. Rootبا ایز کار شما به پوشۀ  cdایز دستور را وارد کنید:  Puttyدر محیط خط فرمان  .1

  y install wget–yumایز دستور:  wgetحال برای نصب  .2

 است، ایز دستور: CentOSاگر سیستم عامل  Zpanelبرای دریافت فایل نصبی  .3

 sh.1_1_4/10_6-nstallers/master/install/CentOSwget https://raw.github.com/zpanel/i 

 است، ایز دستور: Ubuntuاگر  .4

sh.1_1_04/10_21-wget https://raw.github.com/zpanel/installers/master/install/Ubuntu 

  sh1_1_10 0777chmod.حاال ایز دستور، برای قابل اجرا کردن فایل اجرایی:  .5

 /.sh.1_1_10ر: و حاال شروع مراحل نصب با دستو .6

صب و همچنیز اینکه از را بزنید. توضیحاتی راجع به طی مراحل ن Enterرا بنویسید و  yدر مرحلۀ اول به شما اطاعاتی نشان خواهد داد که باید 

ت هماه چیاز درسا را نوشته باشد، یدنای OKارت های وب می شود. اگر عبقبل نباید نرم افزاری را نصب کرده باشید که مرتبط با سرویس دهنده

ساته روی ود که کدام بشاست. در غیر ایز صورت اگر با خطایی روبرو شده باشید، اول باید به نن خطا توجه کنید که مدموالً در نن خطا گفته می 

( yum remove package-nameسرور شماست که باعث ایجاد چنیز خطایی شده است. باید نن بسته را حاف کنید )با اساتفاده از دساتور 

ه( )ویارایش سااد Minimalسپس مراحل نصب را مجدد طی کنید. به همیز دلیل است که گفته می شود، سیستم عامل لیناوکس شاما حتمااً 

 باشد.
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کردن ای که در وارد کتهنرا بزنید.  Enterکه مربوط به نسیا است را وارد کنید و  5در مرحلۀ بددی باید قارۀ مد نظرتان را انتخاب کنید. پس عدد 

اد بااالی کنید. از اعادناعداد در محیط خط فرمان، باید در نظر داشته باشید، ایز است که به هیچ عنوان از اعداد سمت راست صفحه کلید استفاده 

 های حروف صفحه کلید استفاده کنید.دکمه

 

 Enterرا وارد کنیاد و  16می باشد. پس  16متناظر نن بگردید که عدد  Iranدر مرحلۀ بددی هم باید کشور را انتخاب کنید. از فهرست به دنبال 

ود نصاب را بزنید تا منطقۀ زمانی شما به ایران تغییر کند. ایز کار در خیلی از مواقع باعث می شود اسکریپت هایی که بدداً روی فضای میزبانی خا

توانید منطقه زمانی را تغییار دهیاد کاه ست. البته بدداً هم میمی کنید، با تاریخ و زمان محلی ایران مشکلی نداشته باشند و ایز بسیار هم خوب ا

 کار کمی پیچیده است.
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 ، تایید نمایید. تا به مرحلۀ بددی بروید.Enterسپس  1در مرحلۀ بددی اطاعاتی که وارد کردید را باید با زدن عدد 

 

مناه از باشد. یدنی ی  زیردا panel.yourdomain.comصورت  مدروف است و باید به FQDNدر ایز مرحله، باید ی  نام تدییز کنید که به 

را  Enterیاد و ای را متصل نکردید، مشکلی نیست. ولی االن ی  زیر دامنه از دامنۀ اصلی را در اینجا وارد کندامنۀ اصلی سرورتان. اگر هنوز دامنه

شاود.پس زیااد ز میسرور شما هم باا ipقابل دسترس است. البته با شما از طریق مرورگر با نن  Zpanelبزنید. در اصل ایز همان نشانی است که 

 مهم نیست که ایز مورد را چه چیزی تدییز نمایید.
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 را بزنید. Enterسرور را وارد کنید و  IPحاال 

 

 را شروع کنید. Zpanel، مرحلۀ نصب اصلی Enterو زدن  yحاال وقت نن رسیده است که با انتخاب حرف 

 

توانید از ایاز دساتورات بفهمیاد کاه االن چاه شوند و که نشان دهندۀ پیشرفت مراحل نصب است. میشما در خط فرمان ظاهر میخطوطی برای 

 شوید، هیچ مشکلی نیست. فقط صبر کنید تا کار تمام شود.هایی یا نرم افزارهایی در حال نصب شدن هستند. اگر هم چیزی متوجه نمیبسته
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یکبار اجرا می شوند و اگار  postfixو یا  proftpdیا  namedیا  httpdهای مهم م ل نرم افزاری نصب شدند، سرویسهای پس از اینکه بسته

ی کاه هماه چیاز به نمایش در خواهد نمد. به ایاز مدنا [ OK ]مشکلی نداشتند، دوباره خاموش می شوند و جلوی هر کدام از ایز مراحل عبارت 

 ، نگران نباشید. شاید با ی  بار راه اندازی مجدد سرور، مشکل برطرف گردد.درست است. اگر هم ایز گونه نبود

شاان خواهاد داد کاه را به شما ن Zpanelدر نهایت هم، درون ی  جدبه در همان محیط سیاه رنگ، رمز عبور پایگاه داده، نام کاربری و رمز عبور 

واهاد شاد و بداداً ، روی سرور هم ذخیاره خZpanelبرای ورود به حساب خود در ننها را باید در جایی امز یادداشت کنید. هر چند ایز اطاعات 

اب کنید. با ایز کاار قسمت هایی از متز را انتخ Puttyقادرید به نن دسترسی داشته باشید. اما االن فقط کافی است با اشاره گر موس، در محیط 

چسبانید تا زمانی که بویندوز را باز کرده و ننها را در نن  Notepadرم افزار به صورت خودکار در حافظۀ موقت کپی خواهد شد. حاال کافی است ن

 قادر باشید از ننها استفاده کنید. Zpanelسیستم راه اندازی مجدد شد، برای ورود به 

 

را انتخااب کنیاد،  n شود. اگر کنید تا سرور شما راه اندازی مجدد گردد. یدنی یکبار خاموش شده، و مجدد روشز Enterرا زده و  yاالن هم باید 

ی مجادد سارور، پاس از استفاده نمایید. راه انداز rebootدر هر صورت پس از اینکه خواستید سیستم را راه اندازی مجدد نمایید، باید از دستور 

 ضروری است. Zpanelنصب 

ها انجام دهید، نباید رض کردم، اگر مراحل را طبق گفتهبه اتمام می رسد و با توجه به نکاتی که خدمت شما ع Zpanelبه همیز ترتیب کار نصب 

کاه در  Shellارائاه گاردد کاه عااوه بار تغییار در فایال  Zpanelهای جدیادی از هیچ مشکلی به وجود نید. البته ممکز است در نینده نساخه
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( دیگار، قابال shellا اجرا کردن ی  فایل پوستۀ )خود را ارتقاء دهند، ایز کار ب Zpanelخواهند بود، برای کسانی هم که می sh.1_1_10اینجا

 انجام است.

 https://github.com/zpanelبه ساایت اصالی باه نشاانی  Zpanelهمیشه برای دریافت اطاعات جدید و به روز، جهت نصب و به روزرسانی 

 ایز کتاب کفایت می کند. 10.1.1ز سایت موجود است. اما برای نسخۀ مراجده نمایید. دستورات جدید در ای

  

https://github.com/zpanel
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 Zpanelآشنایی کلی با  : فصل سوم

وه، طریقاۀ ورود باه پنال به عا Zpanelهای مختلف را به اتمام رساندید، وقت نن رسیده است که به طور کلی با قسمت Zpanelحاال که نصب 

صال باه وع دساتگاه متز طراحی شده است و کاماً واکنشگرا است. به ایز مدنی که شما ایز پنل را در هار نانشنا شوید. نمای ایز پنل بسیار نوی

ان هام، دهد که حتی از طریاق گوشای تلفاز هماراه خودتایز موضوع به شما ایز امکان را میتوانید باز کنید. ااینترنت، با هر ابداد نمایشگری می

 سرورتان را مدیریت کنید.

 ریرابط کارب
افی اسات کاهام  Zpanelار رابط کاربری به نن قسمتی از نرم افزار گفته می شود که با کاربر در ارتباط است. برای باز کردن رابط کاربری نرم افز

ی مرورگار تدییز کرده بودید را در نوار نشان FQDNان ای که در هنگام نصب به عنوسرور خود یا همان نشانی IPمرورگر خود را باز کنید و نشانی 

 وارد کنید. باید نمایی م ل تصویر زیر را ببینید.

 

های کلی ایاز پنال نشانا خواهیم با بخش، میZpanelاست که در ایز قسمت از کتاب نموزش  Zpanelایز همان رابط کاربری یا صفحۀ اصلی 

مختلف پنل را در خود گنجانده است. زماانی کاه عارض های بینید که پیوندهایی به قسمتشویم. در باال و همچنیز سمت چپ، شما نواری را می
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صفحه نمایش کم شود، دیگر نوار سمت چپ پیدا نخواهد بود. در عوض نوار باالی صفحه، که در تمامی صفحات موجود است، هنوز وجاود دارد. در 

 به صفحۀ مقصد، اقدام کنید. اصل، ایز دو نوار پیوندهای دقیقاً یکسانی دارند. مهم نیست که شما از کدام قسمت برای رفتز

بینیاد. درون هار دساته، چناد پیوناد را به صورت دسته بندی شده می Zpanelدر وسط صفحۀ اصلی هم دقیقاً همۀ پیوندهای صفحات مختلف 

گیریم ایز است کاه از ای که میتوانیم روی هر کدام کلی  کنید، تا همان صفحه برای ما باز شود. پس نتیجههمراه با نمادش وجود دارد که ما می

 توانیم برای رفتز به صفحۀ مقصد اقدام کنیم.سه قسمت می

توانید ننها را جابجا کنید و یا هر جدبه را به صاورت کوچا  شاده در های موجود در صفحۀ اصلی، قابلیت سفارشی سازی دارند. از جمله میجدبه

 بیاورید.

 

به حالات کوچا  شاده  Advancedحال جابجا شدن به ی  مکان جدید است و جدبۀ در  Database Managementدر تصویر باال، جدبۀ 

ببرید. زماانی  توانید ایز کار را انجام دهید. برای جابجا کردن هر جدبه، اشاره گر را به باال سمت راست همان جدبهدرنمده است. برای هر جدبه می

 حل دلخواه رها کنید.که اشاره گر به صورت ی  فلش چهارسو درنمد، بگیرید و به م

سایری ها دقیقاً به مانند هم است. پس اگر مز اشاره به مهمیز گروه بندی هم در نوارهای باال و سمت چپ صفحات وجود دارد. گروه بندی بخش

 .کند که از صفحۀ اصلی، از نوار باالیی یا از نوار سمت چپ ایز کار را انجام دهیدبرای رفتز به ی  بخش کردم، فرقی نمی

 

 نمایش اطالعات حساب
وجود دارد، که زمانی کاه روی نن کلیا   Homeر کنار پیوند دمستطیل موازی  3ای به صورت در هر صفحه ای از پنل خودتان که باشید، دکمه

مادیر سارور وارد  دهد. االن شما به عنوان مدیر کال یااشود. ایز فهرست اطاعات حساب شما را نشان میکنید، ی  فهرست برای شما باز میمی

 دهد. در حالی که اگر هر کدام از کاربران وارد حساب خاود شاوند، اطاعاات مرباوط باهحساب شدید، پس اطاعات مخت  مدیر کل را نشان می

 خواهید بیشتر راجع به ایز فهرست بدانیم. پس روی نن کلی  کنید تا باز شود.حساب خود را شاهد هستند. حاال می
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 هار تا سربرگ دارد. که به ترتیب عبارتند از:می بینید که چ

1. Account Informationبرای نمایش اطاعات کلی حساب : 

2. Acount Usageبرای نمایش میزان مصرف منابع سیستم : 

3. Server Informationاطاعاتی مربوط به خود سرور : 

4. Domain Informationمتصل شدند. هایی که تا به حال به سرور: اطاعاتی مربوط به دامنه 

 بینید. میکنیم که تصویر نن را در باالشروع می Account Informationتوضیحات را از سربرگ 

 Username همان نام کاربری شماست. اگر مدیر کل باشید :zadmin شاید، ناام خواهد بود. اما اگر کاربر میانی یاا مصارف کنناده با

 است خواهد بود. کاربری شما که خود سیستم برای شما انتخاب کرده

 Full name.همان نام کامل شماست که خودتان از قسمت تنظیمات نمایه انجام خواهید داد : 

 Email Address.همان نشانی ایمیل شماست که از قسمت تنظمات نمایه انجام دادید : 

 Package nameهایی ل، بساتهد شما به عنوان مدیر کا: همان نام بسته ای است که کاربر درحال استفاده از نن است. بدداً خواهید دی

اهد شاد. کنید که مشتریان شما می توانند از ننها استفاده کنند. نام بسته در ایز قسمت برای مشتریان شما نمایش داده خورا تدریف می

 است. Administrationبرای مدیر کل هم که 

 Account typeی مختلف پنل است. مدیر کل : نوع حساب که نشان دهندۀ میزان دسترسی به قسمت هاAdministrators  .اسات

 . در حالی که کاربر نهایی باشد ی  عضو عادی خواهد بود.Resellerاما اگر واسطه باشد، 
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 Last Logonدهد. ایز مورد را همیشه بررسی کنید که مطمئز شاوید کاه نخاریز بااری کاه : نخریز ورود به حساب شما را نشان می

شاما دسترسای دارد. ایاز هام یکای از  Zpanelترسی داشت، خود شما بودید و شخ  دیگری باه حسااب شخصی به ایز حساب دس

 است که توجه شما را می طلبد. Zpanelابزارهای امنیتی 

 بدیز صورت است: Accoung Usageتوضیحات سربرگ بددی با عنوان 

 

 Disk Quota دهاد. شاود را نشاان میهای سایت اختصااص داده می: میزان مصرف حجم دیس  سخت یا همان فضایی که برای فایل

 نی است.عدد قبل از خط کج )/( نشان دهندۀ میزان مصرف شدۀ کنو دهد.را نشان می Unlimitedبرای مدیر کل همیشه مقدار 

 Bandwidth Quotaون دهد کاه بااز هام بارای مادیر کال مقادار باد: میزان پهنای باند مصرف شده توسط ایز حساب را نشان می

نهایت پهنای باند اختصاص یافتاه باه ایاز دهد که از میزان بینشان می MB / Unlimited 287.5دهد. مقدار محدودیت را نشان می

 مگابایت مصرف شده است. 287.5حساب، مقدار 

 Domainsنهایات یر کال بیهایی است که به ایز حساب متصل شده است. مدموالً ایز موارد هام بارای ماد: نشان دهندۀ میزان دامنه

 Resellerسمت ق( و مشتریان ی  حد نهایی در نظر گرفته شده که ایز حدود را خود شما از Resellerاست. اما برای کاربران میانی )

 زمان ساخت ی  بستۀ فضای میزبانی انتخاب می کنید.

 Sub-domainsهایی که تا االن متصل شده و مجاز شمرده شده است.: تدداد زیر دامنه 

 FTP accountsپی برای انتقال اطاعات از طریق تیهای اف: تدداد حسابFTP از شمرده شده است.که ساخته شده و مج 

 MySQL® databasesای که ساخته شده و مجاز شمرده شده است.های داده: تدداد پایگاه 

 Parked domains محدودیت برای ایز کار.: تدداد دامنه هایی که روی ایز حساب پارک شده است. با احتساب 
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 Email Accounts ا به حال ساخته شده و تدداد مجاز برای ایز امکان.های ایمیلی که ت: تدداد حساب 

 Email Forwarders توان ساخت.های ایمیلی که تا به حال ساخته شده و از االن به بدد میدهنده: پاس 

 Distribution lists باشد.که ساخته شده و از االن به بدد مجاز به ساخت میهای ایمیلی : تدداد فهرست گروه 

 همرا با اطاعاتی مرتبط با سرور: Server Informationسربرگ بددی 

 

 Your IP دهد که با نن به پی شما را نشان می: نیZpanel صل شدید. ایز متIP تواند با هر بار اتصال شما به اینترنات تغییار کناد می

 که مهم نیست.

 Server IP پی سرور شماست که نباید تغییر کند. مگر اینکه خودتان ایز را از فروشندۀ سرور خواسته باشید.: همان نی 

 Server OS  همان سیستم عامل سرور شماست. مدموالً یا :CentOS  یااUbuntu هاای خواهاد باود. البتاه وینادوز یاا دیگار توزیع

 تواند باشد.لینوکس هم می

 Apache Version دهد.سخۀ سرویس دهندۀ نپاچی شما را نشان می: ن 

 PHP Version  نسخۀ موتور مفسر :PHP  دهد.سرور شما را نشان می 

 MySQL Version  نسخۀ پایگاه دادۀ :MySQL دهد.شما را نشان می 

 ZPanel Version  نسخۀ :Zpanel دهد.ای که نصب کردید را نشان می 

 Server uptime  دهد.شما روشز است و به اصطاح باال است را نشان می: مدت زمانی که سرور 

 هم بدیز قرار است: Domain Informationسربرگ مربوط به  توضیحات
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 (.Domainsاضاافه کردیاد ) Zpanelایز سربرگ شامل سه قسمت کلی است. قسمت اول، دامنه هایی است که به عنوان ی  دامنۀ مستقل به 

 Parked Domainدهد. و از قسامت کردید را نشان می های اصلی را که درستهایی از دامنهزیر دامنه است که Sub-Domainsقسمت دوم 

ها چیازی نمای دانیاد، مشاکلی هایی که روی سرور خود پارک کردید را می توانید ببینید. اگر راجع به هر کدام از ایز اناواع دامناههم شما دامنه

 ام از ایز موارد توضیحات کامل را خدمت شما خواهم داد.نیست. در بخش های بددی راجع به هر کد

توانید از همیز جا مستقیم باه صافحۀ هماان هم می …Add Newوضدیت هر دامنه را می توانید ببیند. با کلی  روی دکمۀ  Statusدر ستون 

 ای را به حساب خود اضافه کنید.بخش منتقل بشوید و دامنه، زیر دامنه یا پارک دامنه

 

 Zpanelهای کلی یی با بخشآشنا

های بددی به صورت مفصل راجع به هار بخاش، به صورت کلی نشنا شوید که در بخش Zpanelهای کلی حال زمان نن رسیده است که با بخش

هم می توانید از فهرسات کشاویی بااالی صافحات Zpanel های مورد نظر در توضیح خواهم داد. همانطور که قباً هم گفتم، برای رفتز به بخش

 قسمت کلای تقسایم شاده اسات.  8های مختلف به ها، بخشاستفاده کنید. هم از فهرست سمت چپ ایز کار را انجام دهید. در هر دوی ایز روش

 قسمت کلی عبارتند از: 8ایز 

1. Account  یاAccount Information 

2. Admin ا یServer Admin 

3. Advanced 

4. Database  یاDatabase Management 

5. Domain  یاDomain Management 

6. Mail 

7. Reseller 
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8. File  یاFile Management 

Account Information : زان در ایز قسمت ابزارهایی مربوط به تغییر رمز عبور حساب، تغییر مشخصات صاحب حسااب و نماایش کلای میا

 کلی  کنید. Logoutهم باید از ایز فهرست روی  Zpanelدهد. همچنیز برای خروج از حساب خود در را نشان می منابع مصرف شدۀ سرور

Admin :  ایز بخش شامل ابزارهایی است که مخت  خود پنلZpanel هایی کاه روی می باشد. م ل دیادن و مشااهدۀ افزوناهZpanel  نصاب

 هم در ایز قسمت وجود دارند. PHPو دیدن اطاعاتی راجع به موتور  Zpanelهای خود شده است. همچنیز به روزرسانی

Advanced : های موجود سهمانطور که از اسم نن پیداست، ابزارهای پیشرفته م ل پشتیبان گیری، مدیریت خودکارسازی کارها، وضدیت سروی

لی  کنیاد، باه هر کدام از زیرفهرست های ایز بخش که کدر ایز قسمت وجود دارند. روی  Webalizerای روی سرور و همچنیز نمارگیر حرفه

 همان بخش منتقل خواهید شد.

Database Management : توانید پایگاه های دادۀ از ایز قسمت میMySQL ساازید و نن را باه یا  پایگااه داده را مدیریت کنید. کااربر ب

اربر پایگااه کاده و همچنایز ه داده نیاز دارند، شما باید از ایز قسمت پایگاه دامرتبط سازید. برای نصب اسکریپت هایی که برای اجرا شدن به پایگا

 دادۀ نن را بسازید.

Domain Management : منه ای کاه اتصال دامنه و همچنیز مدیریت زیردامنه ها و دامنه های پارک شده از ایز قسمت قابل انجام است. دا

جام می شاود تنظیماتش ان Bindو  Apacheرای نن تدییز می کنید، به صورت خودکار در سرور شما از ایز قسمت اضافه می کنید یا اضافاتی ب

 نید.به حساب می Zpanelهای و شما نیازی به انجام دادن کار دیگری ندارید. پس ایز بخش یکی از مهمتریز بخش

Mail : خواهید برای یکی از دامناه هاایی کاه از قسامت م اً شما می ایز قسمت قابل تنظیم است. های مرتبط با دامنه و تنظیمات ننها ازایمیل

ناد . دستورات ایز بخش به شما کم  خواهinfo@yourdomain.irمدرفی کردید، ی  حساب ایمیل به ایز صورت بسازید؛  Zpanelقبلی به 

 کرد.

Reseller :  قسمت بستهاگر خواسته باشید اقدام به فروش هاست و فضای میزبانی کنید، باید از ایز( هایی برای حساب باازفروشResellerیاا ) 

های فروش و همچنیز مشتریان نهایی تدییز کنید. منظور از بساته، هماان حسااب هاایی باا میازان فضاا، پهناای باناد و همچنایز همان واسطه

 مشخصات تدییز شدۀ دیگر است.

File Management : ها از جمله ساخت حساب مدیریت فایلFTP دانیم که ما از سمت قابل انجام است. میاز ایز قFTP تقال پروناده برای ان

مدرفای  Zpanel رای دامنه یا سایتی که قباً دامناۀ نن را باهبکنیم. اگر خواسته باشیم ای به رایانۀ دیگر استفاده میو اطاعات در شبکه از رایانه

 ام دهیم.بسازیم، ایز کار را باید از ایز قسمت انج FTPکردیم، ی  حساب 

ال کاری یدنای نن کارهاایی نشنا شدید، وقت نن است که به سراغ روال کاری در ایز پنل برویم. رو Zpanelهای مختلف حال که با کلیات بخش

ب های نتای ایاز کتاابرای مدیریت سایت هایمان انجام می دهیم. البته جزئیات بیشتر ایاز روال را در فصال Zpanelکه ما مدموالً پس از نصب 

 خواهید خواند.
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 Zpanelدر  هاداستان مدیریت سایت
اینکه چاه تداداد ساایت  ل مدیریت کنید.وسیلۀ ایز پنه های خود را روی سرور خود ب، وقت نن رسیده است که شما سایتZpanelپس از نصب 

حادودیتی مدموالً در ابتدای کاار از ایاز منظار مگی به میزان منابدی دارد که شما روی سرور خود تهیه کردید. ولی خواهید داشته باشید، بستمی

یاره صالی و حجام ذخانخواهید داشت. مگر اینکه ی  سایت پربازدید داشته باشید که بدداً هم قادرید منابع سخت افزاری م ل پردازناده، حافظاۀ 

 ال کنید.ز ننجا تهیه کردید، ارسسازی و پهنای باند را افزایش دهید. برای ایز کار باید تقاضای خود را به شرکتی که سرور را ا

کنیاد.  بروید و اطاعاتتاان را تکمیال Account > My Accountکار خوبی باشد. پس به بخش  هشاید تنظیم اطاعات شخصی در اولیز مرحل

تی به شما ر مورد وضدیو د البته پر کردن ایز بخش الزامی نیست. اما زمان هایی وجود دارد که م اً سیستم می خواهد به شما ایمیلی ارسال کند

 د!نها هرگز به دست شما نرسپیامنکنید، شاید ایز  مدرفی Zpanelبه هشدار دهد. خوب، اگر از ایز قسمت ایمیلی را 

تر را برای نن انتخااب کنیاد. دقات داشاته شما ضدیف است، بهتر است یکی قوی Zpanelکنید رمز عبور ورود به در مرحلۀ بدد، اگر احساس می

های شما را به یا  بااره ناابود تواند کل سایتشما یدنی دسترسی به کل سرور. یدنی اگر کسی به نن دست یافت، می Zpanelاشید که حساب ب

 < Accountکند! پس همیشه رمز عبور قوی انتخاب کنید و هر از چند گاهی نن رمز را تغییار دهیاد. بارای تغییار رماز عباور هام باه بخاش 

Change Password .بروید 

رفته و اولیز دامناۀ خاود  Domain > Domainsه بخش خواهید برپا کنید. برای ایز کار باید با میرکنیم شما اولیز سایت خود حاال فرض می

 DNSای راجع به تههای نن هم به درستی تنظیم شده باشد. نک DNSرا ثبت کنید. دقت داشته باشید که ایز دامنه باید از قبل ثبت شده باشد و 

شاود. ایاز یمباید خدمت شما عرض کنم که کمتر جایی به نن پرداخته شده است. به همیز دلیل باعث گایج شادن بسایاری از افاراد تاازه کاار 

 توضیحات را در ادامه خواهم داد.

انجاام  Zpanelن ی  دامناه باه پنال توانید به تدداد نامحدود انجام دهید. کاری که با اضافه کرداضافه کردن دامنه )یا همان نشانی سایت( را می

 Zoneشود. در همیز حیز هم ی  فایل ناحیاه )( در وب سرور نپاچی ساخته میvirtual Hostشود، ایز است که اول ی  هاست مجازی )می

file همراه با رکوردهای مخت  همان دامنه هم در سرور )Bind دهندۀ مدیریت ایز سرور همان سرویس شود.ساخته میDNS  های شماست که

تماامی ایاز کارهاا باه  Zpanelبه عنوان مدیر سرور باید با طریقۀ کار کردن نن نشنا باشید. اما اگر هم نشنا نیستید، با اضافه کردن ی  دامنه به 

 شدند. به صورت خودکار نصب Zpanelها همگی روی سرور شما هستند و در زمان نصب ایز سرویس دهنده صورت خودکار انجام خواهد شد.

اده برای نن سااخته و در ی  پایگاه د Databaseاگر سایتی که قرار است نن را روی سرور خود برپا کنید، نیاز به پایگاه داده دارد، باید از قسمت 

ایت سااز خاود سکریپت به اس کنار نن هم ی  کاربر بسازید و دسترسی نن کاربر را به پایگاه داده بدهید. حاال مشخصات کاربر و پایگاه داده را باید

نبی م ال ایمیال و ز امکاناات جااابدهید تا بتوانید نن را راه اندازی کنید. تا اینجای مراحل، شما توانستید سایت خود را برپا کنید. حاال نیاز دارید 

 هم استفاده کنید. FTPهمچنیز حساب 

هاایی اشته باشید که البته محدودیتی در داشتز چنایز ایمیلهم د info@domain.irخواهید ی  ایمیل به ایز صورت کنیم شما میفرض می

ی  دامنه بسازید و با نام کاربری و رماز عباوری کاه تدیایز با توانید در ارتباط قابل انجام است. ایمیل خود را می Mailنیست. ایز کار از قسمت 

شاوند را هایی کاه باه نن نشاانی ارساال میمهشوند، نامند نصب میهای هوشکنید، حتی با نرم افزارهای ایمیل خوانی که روی رایانه یا گوشیمی

 بررسی کنید.
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 Fileکاه وجاود داشاته باشاد. ایاز کاار از قسامت  اسات برای تبادل اطاعات و فایل بیز رایانۀ شاما و ساایت نیااز FTPاز طرف دیگر حساب 

Management > FTP توانید ی  حساب قابل انجام است. میFTP کنید، با استفاده نام کاربری و رمز عبوری که خودتان تدییز می بسازید و با

خود روی سرور متصل شوید و باه تباادل فایال  FTPشوند، به حساب که روی رایانۀ شما نصب می FileZilla، م ل FTPاز نرم افزارهای مدیریت 

 م اً سایت خود را روی فضای میزبانی بارگااری کنید. بپردازید.

انجام دهید.  خواهید روی سرور میزبانی کنید، باید مراحل باال راا به صورت کامل نمادۀ بهره برداری است. به هر تدداد سایت که میحاال سایت شم

اده ایاز کاار قابال بسازید که بسایار سا cssو  htmlالبته ما به مدیریت خود سایت کاری نداریم. شاید خواسته باشید ی  سایت ایستا با کدهای 

حال بااال را که باید مرا های مدیریت محتوا، م ل وردپرس یا جوما ی  سایت پویا بسازیدواسته باشید با استفاده از سیستمست. شاید هم خانجام ا

 ( و کاربر مخت  نن.Databaseبرای نماده سازی سرور انجام دهید؛ مخصوصاً ساخت پایگاه داده )

ا بایاد ببینیاد کاه چاه ام داد و باید ننها را یاد گرفت، بررسی سرور به صورت پیوسته اسات. شامانج Zpanelاما، از دیگر کارهایی که می توان با 

کنند. یا چه میزان از فضای بارگااری شما استفاده شده، یا چه میزان از پهناای باناد سارور هایی روی سرور شما به درستی کار نمیدهندهسرویس

د ید هام نامحادوقائل شادند. البتاه شاا هاییها محدودیتی هر کدام از ایز قسمتبرای شما برا دانید که زمان خرید سرور،مصرف شده است. می

 باید نبض سرور را در دست داشته باشید و شاهد مشکات احتمالی برای رفع ننها باشید. Zpanelباشند. ولی در کل در 

بددی راجاع های کرد. در فصلاشاره می Zpanelور مجازی همراه با ها روی سرایز قسمت به صورت اجمالی و داستان وار به نحوۀ مدیریت سایت

 ات تفضیلی را خدمت شما عرض خواهم کرد.به جزئیات هر بخش توضیح

 

 اولین نکات راجع به اتصال دامنه به سرور
ه شاما اول بایاد ی افازودن دامناباود. بارا Zpanelیکی از مراحل افزودن دامنه به در مراحل مدیریت سایت که در باال خدمت شما توضیح دادم، 

DNSتان را در پنل مدیریت دامنه، روی های دامنهDNSکنیاد، هایچ موالً سروری که در ابتدا تهیه میهای سرورتان تنظیم کنید. اما مدDNS ای

 ندارد! در اینجا باید چه کار کرد؟

ود. سپس نن ز کنید که نن دامنه به عنوان دامنۀ اصلی سرور قلمداد شدییکند بیز المللی باشد یا ملی( ثبت کنید و تنمی یاول ی  دامنه را )فرق

و  ns1.yourdomain.irهااایی بااه صااورت DNSخواهیااد باارای نن دامنااه را بااه ماادیر ساارور از قساامت پشااتیانی مدرفاای کنیااد کااه می

ns2.yourdomain.ir  عنوان تدییز کنید. البته قبل از نن در پنل مدیریت دامنه باید ایز دو رکورد باNS شید که به را تدییز کرده باIP  هاای

 nsار دامناه اختصاصای )ناام کاارگزمی باشد، شاما بایاد  nic.irکه همان سایت  irهای سرور شما اشاره کرده باشند. م اً در پنل مدیریت دامنه

 اختصاصی( را به ایز صورت تدییز کنید:
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پی پی های سرور خود را وارد کنید. اگر سرور شما ی  نیپی کارگاار باید نیو در ستون نی کنیدها را تدریف می dnsدر ستون نام کارگزار، شما 

توانید از فروشندۀ سرور خود در خواسات دهیاد کاه های باال را پر کنید. در غیر ایز صورت میدارد، مشکلی نیست. کافی است فقط یکی از ردیف

 ا مستلزم هزینه خواهد بود.دیگر هم به شما بدهد که ایز کار برای شم IPی  

خشای باه بشدنی است؛ البته با اندکی تفاوت که شما بایاد باه  orgیا  comهای های بیز المللی م ل دامنههای مدیریت دامنههمیز کار در پنل

 ام دهید.انجام دادید را در ننجا انج nic.irیا ی  چیزی شبیه به ایز مورد بروید و مراحلی که در پنل  chind nameعنوان 

ر پنل دهای نن را  DNSو در اصل به سرور متصل کنیم، فقط  Zpanelخواهیم به های بددی را که میما ایز کار را کردیم که از ایز به بدد دامنه

 . فقاطns2.computeruser.irو  ns1.computeruser.irاینجا تدیایز کاردیم؛ در اینجاا  هایی که در DNSمدیریت دامنه تغییر دهیم به 

انی بدهیاد و درخواسات پشاتیب ها را برای شما ایجاد کنناد. یدنای یا rDNSفراموش نکنید که حتماً از بخش پشتیبانی سرور خود بخوانید که 

اگار هام از قبال، هماان  بسازید. ns2و  ns1به صورت  اختصاصی DNSست( خواهید برای فان دامنه )که همان دامنۀ اصلی شماکه می بگویید

 ها را تدییز کردید )مدموالً در زمان ثبت سفارش( نیازی به ایز درخواست نیست. nsرور را سفارش دادید، ابتدایی که س

ید، سرور باا ای را به سرور مجازی خود متصل کندانستز ایز روال برای اتصال دامنه به سرور مجازی بسیار حیاتی است. تا قبل از اینکه شما دامنه

IP  توانید نید. در ایز هنگام حتی میت  است باال میمخت  به خودش که در جهانZpanel پای سارور شاما از طریاق را نصب کنید که باا نی

ت های اختصاصی داشته باشید، تاا در دفداا nsشت که های مختلف، نیاز خواهید دامرورگر قابل دسترس است. اما پس از نن برای مدیریت سایت

ن را از طریق پنال مادیریت دامناه تنظایم نهای  DNSمدرفی کنید، فقط نیاز داشته باشید که  Zpanelخواهید دامنۀ دیگری را به بددی که می

 نمایید.

دادیاد. اماا نجاام میاباشید باید ایز کارها را  Zpanelایز کارهایی که خدمت شما عرض کردم، مربوط به مدیر سرور بود. یدنی اگر شما مدیر کل 

های دامناۀ DNS( nic.irواهید فضایی را به ننها بفروشید، فقط کافی است از طریق پنل مدیریت دامنه )م ل خمشتریان شما و کسانی که شما می

 های اختصاصی شما که تدریف کردید قرار بدهند. DNSخود را روی 
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 ماً از ادامۀ راه بازحلۀ اولی کاهمیز مر ایز بود اولیز نکات مهمی که برای اتصال دامنه به سرور باید به یاد داشته باشید. که البته خیلی از افراد در

توانید به هار تداداد ت شما میمی مانند. بنده خودم جایی ندیدم که نموزش کامل و جامع انجام دادن ایز کار را ارائه کرده باشند! اما با ایز اطاعا

 و در نهایت سرور خود میزبانی کنید. Zpanelخواهید را روی ای که میدامنه

رت خواهاد در توضیحات باال فرض شده شما ی  سرور مجازی لینوکس تهیه کردید. اما در سرورهای اختصاصی هم کار باه همایز صاودر ضمز، 

کاار باا  کنم ایز بخش را مجدد مطالده کنید. اگر مفهوم ایز قسمت را نفهمیاده باشاید،بود. اگر هنوز ایز روال برای شما گنگ است، پیشنهاد می

 سخت خواهد بود. امیدوارم خوب توضیح داده باشم. ها روی سرور،سایت
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 اطالعات حساب Account Information : فصل چهارم

 Accountکنیم. اول از هماه هام از های قبلی از ننها نام بردیم اشااره مایهای کلی که در قسمتاز االن تا انتهای ایز کتاب، ما با جزئیات بخش

Information 8کند. همانطور که حتماً می دانیاد، یکای از ه اطاعاتی راجع به حساب و همچنیز مدیر نن حساب را مهیا میشروع می کنیم ک 

نام دارد. اگر فهرست ایز بخش را از قسمت باالی صافحات بااز کنیاد،  "اطاعات حساب"ایز بخش است که همان بخش  Zpanelقسمت اصلی 

 کامل در ایز بخش توضیح خواهم داد. زیرگزینه است که هر کدام را به صورت 4شامل 

 

Change Password ،تغییر رمز عبور 
ز رمز عبور داشته باشید. ایاز دو ماورد را در هنگاامی کاه باید ی  نام کاربری و همچنی Zpanelدانید که برای ورود به حساب خود در حتماً می

حال مدهد. البتاه پاس از نن هام در راه اندازی مجدد کند به شما نشان می به اتمام می رسد، قبل از اینکه خواسته باشد سرور را Zpanelنصب 

 در سرور ایز نام کاربری و رمز عبور قابل دسترس است. Zpanelنصب 

رفته و به ترتیبی که خدمت شما عرض می کنم رمز عبور خود  Account > Change Passwordدر نهایت برای تغییر رمز عبور باید به بخش 

دهید. اول از همه باید رمز عبور قبلی خود را داشته باشید. ایز برای ایز است که هر کسی که باه رایاناۀ شاما دسترسای دارد، نتواناد باه را تغییر 

وارد کنید و رمز جدید خاود را در  Current passwordشما را تغییر دهد. پس رمز قدیمی خود را در جدبۀ  Zpanelراحتی رمز عبور حساب 

وارد کنید. رمز عبور جدید باید قوی بوده و ترکیب از حروف و اعداد و همچنیز  Confirm new Passwordو  New passwordجدبه های 
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است. ایز نرم افزار را دانلود کرده و روی رایانۀ خود حتماً  Keepassباشد.  بهتریز راه کار استفاده از نرم افزار  &^^%#$کاراکترهای خاص م ل 

 کلی  کنید. Changeت هم برای اعمال تنظیمات روی در نهای نصب کنید.

 

 

My Accountاطالعات حساب کاربری ، 

کاردن ایاز  تی برای کاملدر ایز بخش شما می توانید اطاعات حساب خود را ویرایش کنید. اطاعاتی از قبیل، نام، ایمیل، شماره تلفز و ... ضرور

 گزینۀ مناسبی قرار دهید.بخش وجود ندارد. اما بهتر است ایمیل را حتماً 

 Full Name توانید بنویسد.: نام کامل خود را در ایز قسمت می 

 Email Address  نشانی ایمیل خود را برای ارتباط :Zpanel سمت وارد کنید.بایست در ایز قبا شما می 

 Phone Number .شماره تلفز شما در اینجا : 

 Choose Language می : زبان پنل را از ایز قسمت( توانید تدییز کنید. در حال حاضر فقط دو زباان انگلیسایen( و نلماانی )de )

از نن باه  ای نزدی  زبان فارسی هم به ایز فهرست اضافه شود تا کاربران فارسی زبان هام بتواننادوجود دارد. اما امیدواریم که در نینده

 راحتی استفاده کنند.

 Postal Address ت وارد کنید.توانید در ایز قسمیا محل کار خود را می : نشانی پستی محل اقامت 

 Postal Code گیرد.: کد پستی در ایز قسمت قرار می 

گان مچنایز فروشاندشاید وارد کردن ایز موارد برای شمایی که مدیر کل سیستم هستید، چندان ضرورتی نداشته باشد. اما مدموالً مشاتریان و ه

ش به ایاز درد د. پس ایز بخد تا شما به عنوان مدیر سرور بتوانید در مواقع مورد نیاز با ننها تماس داشته باشیواسط باید ایز قسمت را تکمیل کنن

 خواهد خورد.
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Usage Viewerنمایش مصرف منابع ، 

هد باشید. شما به عناوان باشد. مقادیر مصرف شده از منابع سرور را در اینجا می توانید شامی Zpanelایز بخش یکی از پرکاربردتریز بخش های 

مای مادیر یاز قسامت باه شامدیر سرور، با محدودیتی در مورد منابع روبرو نیستید. البته مسلماً سرور شما محدودیت منابع دارد. ولی ننها را در ا

 ودیت های سخت افزاری هستند.دهد. ولی کاربران شما قادر به دیدن محدنشان نمی

دهاد و ای نشاان میکلی تقسیم شده است. قسمت باالیی که مقادیر را به صورت جدول و ی  نماودار دایاره ایز صفحه به طور کلی به دو قسمت

ه. یدنی بدون محدودیت زده شاد Unlimitedدیر کل مقدار مدهد که مدموالً برای قسمت پاییز صفحه که حد نهایی منابع و امکانات را نشان می

 یز قرار است:های موجود در جدول باالی صفحه بدگزینه

 Disk Space: دهاد. ایاز عادد فقاط محتویاات موجاود در پوشاۀ میزان فضاای مصارف شاده از حافظاۀ ساخت سارور را نشاان می

Public_html  پنلZpanel  های سیستم عامل کااری نادارد. پاس های سیستمی و پیکربندی بستهرا نشان می دهد و به دیگر فایل

 های شماست.های سایته توسط فایلعدد دقیقی از میزان فضای اشغال شد

 Bandwidth: های ایز عدد هم نشان دهندۀ میزان ترافی  سایت هایی است که تا به حال برپا کردید. هر چقدر میزان بازدیاد ساایت

های یاا ساایت شما باالتر رود، ایز عدد هم بیشتر خواهد شد. از ی  نظر باال رفتز ایز عدد خوب است که نمایانگر افزایش بازدید سایت

شماست. از طرف دیگر ممکز است میزان ترافی  بستۀ سرور شما به پایان برسد که باید به ایز موضوع توجه داشته باشید. ولی مدماوالً 
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است. ایز دو عنصار اصالی تشاکیل دهنادۀ کیفیات و  CPUو  Ramسرورها با میزان ترافی  مشکلی ندارند. مشکلی اصلی روی میزان 

 است.قیمت ی  سرور 

 Domains:  تدداد دامنه هایی که تا االن بهZpanel توانید شاهد باشید.متصل کردید را از ایز قسمت می 

 Sub-domains: توانید ببیند.سمت میتدداد زیر دامنه هایی که برای دامنه های اصلی خود اضافه کردید را از ایز ق 

 Parked domains: باه دامناه  رک کردید را از ایز قسمت می توانید ببینید. ی  نکته راجاعتدداد دامنه هایی که روی سرور خود پا

منتقال مای شاوند و کاار خاصای  Zpanelهایی هستند که به ی  صفحۀ از پیش تدریف شاده در ها، دامنههای پارک شده؛ ایز دامنه

 دیگران بفهمانید که ای دامنه بی صاحب نیست!خواهید به ای را ثبت کردید ومیاربرد دارند که شما دامنهکنند. فقط برای زمانی کنمی

 

 FTP accounts:  حساب هایFTP توانید شاهد باشیدکه تا به حال ایجاد کردید را از ایز قسمت می. 

 My SQL database:  تدداد پایگاه های دادۀMySQL .در ایز قسمت نشان داده شده است 

 Mailboxes : هایی که تا به حال به تدداد حساب های ایمیل مرتبط با دامنهZpanel تاوانی شااهد اضافه کردید را از ایز قسامت می

 باشید.

 Mail forwarders: توانید ببینید.های ایمیل را در ایز قسمت میتدداد پاس دهنده 

 Distribution Lists: توانید ببینید.تدداد فهرست ایمیل هایی که قباً ایجاد کردید را در ایز قسمت می 
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ان امکاناات چناد فهرستی از میزان منابع و امکانات مصرف شده توسط شخ  خود شما را می بینید. اگر با مفهوم برخای از ایاز یز شماپس در ا

 نشنا نیستید، صبر پیشه کنید؛ در قسمت های بددی راجع به ننها هم توضیحات کامل را خواهم داد.

ا باه شاما را می بینید که میزان فضای ذخیره سازی روی حافظۀ سخت سارور ر در قسمت سمت چپ ایز صفحه، شما ی  نمودار دایره ای شکل

متر از دهد؛ که چقدر از نن مصرف شده است و در کل چه میزان فضا وجود دارد. اگر میزان کل فضای موجود نشان داده شده در اینجا، کنشان می

ساتم عامال و د. چرا که ایز عدد میزان فضای استفاده شاده توساط سیمیزان فضای اختصاص داده شده توسط فروشندۀ سرور است، نگران نباشی

 های نرم افزاری جانبی را کم کرده است.بسته

 

Logoutخروج از حساب کاربری ، 
 نداریاد، حتمااً  Zpanelنیستید و پس از اتمام کار دیگر کاری با  Zpanelفراموش نکنید که اگر روی رایانۀ شخصی خود در حال کار کردن روی 

 Zpanelباه  استفاده کرده و از حساب خود خارج شوید. با کلی  کردن روی ایز دستور، بارای ورود مجادد Accountاز ایز دستور از فهرست 

 حتماً باید دوباره نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.
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 Server Admin:  فصل پنجم
های سارور ارائاه و بازبینی برخی قسمت Zpanelرد که ابزارهایی را برای مدیریت خود نام دا Server Admin، بخش Zpanelبخش بددی در 

 زیر قسمت دیگر است که در ایز فصل سدی خواهیم کرد به طور کامل با ایز بخش نشنا شویم. 7دهد. ایز قسمت دارای می

 

 

Module Adminهای ، مدیریت افزونهZpanel 

Zpanel نه را دارد. توسده دهندگان می توانند برای ایز پنل افزونه بنویسند و کاربران امکان توسده از طریق افزوZpanel  می توانند ننها را نصب

ابتادا  اناز هما Zpanelهای اصالی قابل انجام است. بسیاری از افزونه Module Adminکنند. که به طور کلی مدیریت ایز افزونه ها از قسمت 

یاز ده همگای از اشافه کردن افزونه های جدید هم هستید. تمامی ایز کارها به عاوۀ مدیریت افزوناه هاای نصاب نصب می شوند. اما قادر به اضا

 قسمت قابل پیگیری است.

ای همانند تصویر زیر روبرو خواهیاد شاد کاه در بااالتریز قسامت، پیکربنادی کنید، با صفحهکلی  می Module Adminزمانی که روی پیوند 

 :ها شامل. ایز بخش(Administration Modules) را شاهد هستید Zpanelهای اصلی بخش

 Backup د،کنیری را مدیریت میگکه قسمت پشیبان 
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 HTTP ،همان سرور نپاچی برای ارائۀ خدمات صفحات وب به بازدید کنندگان سایت 

 DNS ،سرویس دهندۀ سرورهای نام دامنه 

 FTP پیتیارائه دهندۀ خدمات اف 

 وMail  شوند.ئه خدمات ایمیل میجهت ارا 

نظیماات ارد شاوید و توی پیوند مربوط به نن کلی  کنید تا به صفحۀ دیگاری وخواهید تنظیمات پیکربندی هر کدام را انجام دهید، باید راگر می

رای شما فهرسات شادند و هایی هستند که اینجا بهای ی  سرور، همیزها را انجام دهید. دقت کنید که مهمتریز سرویسهر کدام از ایز سرویس

به دلیال اینکاه  ، کهApache Configقادرید تنظیمات نن را از ایز قسمت انجام دهید. البته ی  مورد دیگر هم در ایز بخش وجود دارد به نام 

 بینید.یرا نم Apacheغیرفدال است )در جدول زیر مشخ  است( پیوند رفتز به صفحۀ پیکربندی  Zpanelدر حال حاضر ایز افزونه در 

 

های مرباوط باه خاود نپااچی انجام دهید. اما گاهاً پیکربنادی را Apacheتوانید پیکربندی سرورهایی م ل بته درست است که شما از اینجا میال

اچی شاامل سرور نپ است که در ایز قسمت ارائه شده است. همانطور که باید بدانید، وب Zpanelنیست. بلکه پیکربندی های نپاچی در ارتباط با 

قابل ویرایش  Zpanelفایل قرار دارند و تا ایز لحظه از طریق  ایزاست که تمامی پیکربندی های اصلی نن در  httpd.confبا عنوان  هی  پروند

 نیست.

یماات ظوارد شاویم. در ایاز بخاش تن Zpanelکنیم تا به تنظیمات بخش تهیۀ نسخۀ پشتیبان کلی  می Backup Configحاال ما روی پیوند 

د دقت داشاته خود نسخۀ پشتیبان را می توانیم تهیه کنیم. به ایز مور Advanced > Backupپشتیبان گیری را انجام می دهیم. اما از قسمت 

 باشید.
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 تا گزینه در اینجا وجود دارد که با ننها نشنا خواهیم شد: 4

 Daily Backupsتوانیاد ایاز گزیناه را روی نه انجام شاود، می: اگر می خواهید پشتیبان گیری به صورت خودکار و روزاtrue  تنظایم

 backupۀ خواهد ماند. نسخۀ پشتیبانی که از حساب های کاربران تهیه می شاود، در پوشا false. در غیر ایز صورت پیش فرض کنید

یبان به صاورت به گرفتز پشتکاربران و حتی خود شما قادر در سرور ذخیره می شوند. غیرفدال کردن ایز بخش به ایز مدنی نیست که 

 دستی نباشید.

 Disk Backups :ی خاود ذخیاره خواهید به کاربران خود ایز اجازه را بدهید که بتوانند نسخۀ پشتیبان خود را در پوشاۀ خاانگاگر می

 قرار دهید. trueکنند، مقدار ایز گزینه را 

 Purge Backups اگر ایز گزینه را :true ددی تدریف مدتی که در گزینۀ ب شتیبان به صورت خودکار پس ازانتخاب کنید، فایل های پ

 و ایز به کاهش مصرف حافظۀ سخت سرور شما کم  خواهد کرد. کنید، حاف خواهند شدمی

 Purge Dateکار حاف های پشتیبان به صورت خودست که پس از سپری شدن از نن فایل: ایز مورد هم مربوط به مدت زمان به روز ا

 خواهند شد.

 

ز تنظیماات کلی  کنید. ایز باود ا Save Changesفراموش نکنید که در هر قسمتی از تنظیمات که هستید، پس از اعمال تغییرات روی دکمۀ 

 کلی  کنیم. Cancelتوانیم روی دکمۀ ر میگردیم که برای اینکا. اما به ی  مرحلۀ عقب بر میZpanelبخش پشتیبان گیری 

به صورت دستی انجاام داده باودم تاا  راغیرفدال بود و ایز کار  Apacheبه شما نشان دادم، افزونۀ  Module Adminدر تصویری که از صفحۀ 

ل کردن شما با ی  مورد غیرفدال هم نشنا شوید. ایز افزونه کار تغییر در تنظیمات وب سرور نپاچی را انجام می داد. دقت داشته باشید که غیرفدا

غیرفداال خواهاد شاد. ما اً در  Zpanelفقط همان افزوناه از از سرور نیست. بلکه  سرویسمنزلۀ غیرفدال کردن نن  ی  افزونه از ایز قسمت، به
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وجود نداشت. اما در حالت عادی ایز پیوند در بیز پیوندهای  Apache Configغیرفدال بود. پس در قسمت باالی صفحه پیوند  Apacheاینجا 

 خواهیم روی ایز گزینه کلی  کنیم.جود است و االن ما میمو Zpanelهای اصلی پیکربندی قسمت

 

ل ده اسات، تحویاشادر اینجا تنظیمات زیادی از وب سرور نپاچی وجود دارد که در اصل کار ایز وب سرور یا نرم افزار که روی سرور شاما نصاب 

ماایش د، اصاً محتوایی به بازدید کنندگان ساایت شاما نهای شما به بازدید کنندگان است. پس اگر ایز قسمت به خوبی کار نکنیهای سایتفایل

 داده نخواهد شد.

است که اگر ایز عادد  80( به صورت پیش فرض Apache Port) Apacheبیشتر تنظیمات ایز بخش نیازی به تغییر ندارند. م اً شماره درگاه 

توانید ازدیدکنندگان نشان داده نخواهد شد! اما برخی از موارد را میرا تغییر دهید، حتی اگر همه چیز درست باشد، باز هم صفحات سایت شما به ب

توانید بنا به دالیلی مکاان های مجازی است که شما میهاست که همان مسیر فایل پیکربندی Apache VHOST Confتغییر دهید. م ل گزینۀ 

( خواهند شد. پاس اگار دیدیاد پاس از اعماال importوارد ) httpd.confدر فایل  صفحهنن را تغییر دهید. تنظیمات و مقادیر موجود در ایز 

-httpdتغییری در محتویات ایز فایل به وجود نیامد، نگران نباشید. به ایز دلیال اسات کاه تغییارات در اصال روی فایال  Zpanelتغییرات در 

vhosts.conf گز( ینۀ انجام می شود که مسیر نن را در بخش تنظیمات وب سرور نپاچی می بینیدApache VHOST Conf.) 

را  VHost Backupدر انتهای صفحه هم چندتا گزینه وجود دارد که بد نیست توضیحاتی هم راجع به ننها خدمت شما بدهم. اگر مقادار گزیناۀ 

true ذخیره خواهد شد. اگر شود. ایز پشتیبان در همان محل فایل قبلی به صورت خودکار پشتیبان تهیه می قرار دهید، از فایل پیکربندی نپاچی
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ها بروید، پشتیبان ها را در ننجا خواهید یافت. که البته مسیر ذخیرۀ پشتیبان /var/zpanel/backups/یدنی  CentOSبه مسیر مورد نظر در 

 توانید تغییر دهید.می Vhost Backup Dirرا در قسمت 

است کاه مسایر فایال بارگاااری  Vhost Parking Pathست، گزینۀ اده های بسیار کاربردی دیگر که مخت  دامنه های پارک شیکی از گزینه

پارک کنید. باه  قادرید تدداد بی نهایت دامنه را روی سرور خود Zpanelشده برای دامنه های پارک شده روی سرور را مشخ  می کند. شما در 

بینیاد. درون  می Vhost Parking Pathشما در مقابل گزینۀ  ایز مدنی که با رفتز به نشانی همان دامنه در مرورگر، صفحه ای باز می شود که

مای صفحات دامنه نوجود دارد که ایز فایل برای دامنه های پارک شده باز می شود. اگر خواسته باشید  index.phpایز پوشه ی  فایل با عنوان 

را  Zpanel در ایاز صافحه از تنظیماات Vhost Parking Pathهای پارک شده را تغییر دهید، در اصل باید محتوای ایز فایل، یا مسیر گزینۀ 

 تغییر دهید.

ایید. با ایز کلی  نم Save Changesرا حتماً فدال کنید و روی دکمۀ  Force Updateتغییر دادید، گزینۀ  را در نهایت پس از اینکه تنظیمات

 اعمال کند. کار نپاچی مجبور خواهد شد در کوتاه تریز مدت زمان ممکز، تنظیمات شما را

 

ایاز  ای را از فهرسات کشاوییوجود دارد که اگر دامناه Override a Virtual Host Settingاما ی  قسمت در پاییز همیز صفحه با عنوان 

اهاد شاد. کلی  کنید، اطاعات فایل پیکربندی هاست مجازی همان دامنه در نپااچی بازنویسای خو Select Vhostقسمت انتخاب کنید و روی 

ا تغییار دادیاد، ولای االن مای خواهیاد ایاز ر httpd-vhosts.confتواند مفید باشد که م اً شما به صورت دساتی فایال دستور زمانی می ایز

 برگردد. Zpanelتغییرات به حالت پایدار 

بازنویسی  Zpanelخودکار توسط سازد، پس از مدتی به صورت ننها را می Zpanelای که خود های پیکربندیفراموش نکنید که تغییرات در فایل

که اطاعات مربوط به هاست های مجازی را در خود گنجانده اسات. اگار شاما باه صاورت  httpd-vhosts.confخواهند شد. م ل همیز فایل 

ویسای خواهاد بازن Zpanelپنال  Apache( تغییری در ایز فایل بدهید، پس از مدتی توسط افزونۀ Puttyدستی از طریق خط فرمان )نرم افزار 
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 Override aتوانیاد از قسامت شد؛ یدنی نن تغییر حاف خواهد شد! پس اگر خواسته باشید ایز بازنویسای هار چاه ساریدتر انجاام گیارد، می

Virtual Host Setting  ایز درخواست را بهZpanel .بدهید 

های از دیگار افزوناه کنیم.کانفی  کلی  مای DNSروی  برسیم و ایز بار Module Adminگردیم تا به بخش دوباره ی  مرحله به عقب بر می

Zpanel  که روی سرویس دهندۀDNS  یدنیBind  ،کنترل داردDNS Config کناد. بحاث باه سارور را مادیریت میها است که اتصال دامناه

DNS  بسیار پیچیده است. اما همیز را بدانید که با افزودن ی  دامنه بهZpanel شود تا فایل هاای منطقاه )گرفته می، ایز افزونه به کارZone 

File همچنیز رکوردهای مخت  نن به صورت خودکار در سرور )Bind .ساخته شوند 

ساربرگی  4ای موجود است که زمانی که روی ایز پیوند کلی  کنیاد، باا صافحه DNS Configدر بخش  Zpanelدر  DNSاما تنظیمات افزونۀ 

 د.همانند تصویر زیر روبرو خواهید ش

 

شاما را دارد، همچنایز  DNSشدن به سرور  ر نوع رکوردهایی که قابلیت افزودهتوانید انجام دهید، از قبیل تغییر دتنظیماتی که از ایز قسمت می

، شاامل ابزارهاایی بارای برگردانادن Toolsرکورد هستند. اما ایز سربرگ اول باود. ساربرگ دوم، یدنای  های پیش فرض مربوط به ساختگزینه

 شما است. DNSدامنه به حالت پیش فرض، همچنیز حاف کردن و پاکسازی کلی رکوردها از پایگاه دادۀ سرور  DNSتنظیمات 

را متوقف یا اجرا کنید. یاا حتای وضادیت نن را در  Bindنام دارد. در ایز سربرگ شما می توانید سرویس  Servicesسربرگ سوم از ایز صفحه 

 Stopشما در حالت اجرا است و شاما روی دکماۀ  Bindشاهد باشید. دقت داشته باشید اگر سرویس  Serviced Port Statusجلوی عبارت 
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Service کسای دیگار  های شما از دسترس خارج خواهند شد. البته ممکز است اندکی زمان ببرد. ولی خواهیاد دیاد کاهکلی  کنید، کل دامنه

 د!های شما دسترسی داشته باشنخواهد توانست به سایت

ای امناهدخود قصد نصب کردن هیچ گوناه کارش مدیریت اطاعات دامنه های شماست. ایز در حالی است که اگر شما روی سرور Bind سرویس 

خواهید داشات. نشماست  DNSکه همان سرور  Bindنن همۀ کارها را انجام دهید، نیازی به سرویس  IPرا نداشته باشید و خواسته باشید فقط با 

 د نن را از ایز قسمت غیرفدال کنید.توانیمی

اف کنیاد تاا حادهد. حتی از ایز قسمت قادرید ایز گزارش هاا را را به شما نشان می Bindنام دارد که گزارش های سرور  Logsو سربرگ نخر 

اسات کاه  ای بخش هاییور شما، دارسرور از نو ننها را برای شما پر کند. اینکه ایز گزارش ها به چه دردی می خورند، باید گفت، هر قسمت از سر

د فایال هاای هر بخش ی  قسمت برای جمع نوری گزارش دارد. در خیلی از مواقع که برای سرور مشکلی پیش می نید، ایز شما هستید کاه بایا

تاا  هاا بررسای گردنادگزارش را بررسی کنید. ایز در حالی است که حتی اگر مشکلی هم برای سرور وجود نداشته باشد، باز هم بایاد ایاز گزارش

 جلوی ایجاد مشکات گرفته شوند.

. که بارای دیادن هار ( تقسیم می شوندLogsها )زارشگ( و Warnings) (، هشدارهاErrorsها در ایز سربرگ به سه دستۀ کلی خطاها )گزارش

هاا هام کاافی اسات روی دکماۀ ز ایز گزارشبرای پاک کردن هر کدام اروبروی هر کدام کلی  کنید.  Viewکدام از ننها، کافی است روی دکمۀ 

Clear ا دقت بیشاتریحاف خواهند شد. در کل شما باید به خطاه ی خاصهای زمانصورت خودکار در فاصله کلی  کنید. البته ایز گزارش ها به 

 داشته باشید.

 

دهد. تنظیماات ام میا برای شما انجر FTPاست که پیکربندی سرور  FTP Configقسمت  ،Module Adminبخش بددی از تنظیمات صفحۀ 

است را تغییر دهید، باید از  proftpdکه در اینجا  FTPهای خود سرور نیازی به دستکاری ندارد. اما اگر خواسته باشید پیش فرض ایز بخش زیاد

خیلای از تنظیماات  ی توانید وارد کنید.م FTP Config Fileرا در روبروی گزینۀ  FTPایز قسمت اقدام نمایید. م اً مسیر جدید فایل پیکربندی 
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کناد یاا خودتاان تبدیات نمی CentOSم ال  های رایاجسیستم عامل ها مخت  زمانی است که سیستم عامل لینوکس شما از ساختارایز بخش

 FTPنن را در جلوی عبارت است، باید نام  proftpdشما چیزی به غیر از  FTPهای سیستم عامل را تغییر دادید. م اً اگر نام سرویس فرضپیش

Service Name ها را دساتکاری کنیاد. قرار دهید. بقیۀ موارد هم به همیز سب . پس در بیشتر مواقع اصاً نیازی نیست تنظیمات ایاز افزوناه

 مگر اینکه تغییری در خود سرویس در سیستم عامل داده باشید.

 

است که تنظیمات  Mail Configقابل دسترس بود،  Module Adminاز قسمت های موجود روی سرور، که نخریز قسمت پیکربندی سرویس

 دهد. است را انجام می postfixایمیل را که در اینجا  سرویس
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( Postfixر ایمیل )همان پایگاه دادۀ سرو Mailserver Databaseدهم. چند تا گزینه بیشتر ندارد که مهمتریز ننها را خدمت شما توضیح می

ۀ خاود ایجااد کارده ر پایگااه دادتوانید نام نن را تغییر دهید. البته حتماً باید در نظر داشته باشید که پایگااه دادۀ جاایگزیز نن را قاباً داست. می

 باشید.

Max Mailbox Size مگابایات  200های ایمیلی که ساخته می شود را تدییز می کند کاه پایش فارض نن هم حداک ر اندازۀ مجاز برای جدبه

 توانید ایز مقدار را کم و یا زیاد کنید. که از ایز بیشتر قابلیت ذخیره کردن ایمیل در نن جدبه وجود نداشته باشد.ست. میا

ه صورت خودکاار از روی سرور شما حاف شود، ب Domainsای از قسمت باشد، در صورتی که دامنه trueهم اگر  Remove Orphansگزینۀ 

 توانید ایز تنظیمات را با ایاز توضایحات انجاام داده وهای موجود در نن حاف خواهند شد. میدامنه، همراه با ایمیلجدبۀ ایمیل مرتبط با همان 

 کلی  کنید. Save Changesروی 

ناوان عباز خواهیم گشت. ایز بار به توضیحات جدول پاییز صفحه خواهیم پرداخت که باا  Admin > Module Adminحاال دوباره به قسمت 

Configure Modules شود.شناخته می 

 

را فداال  Zpanelهای توانید ی  افزونه از افزونهشدید. در ایز صفحه عاوه بر اینکه می Zpanelهای مختلف تا االن حتماً متوجه ساختار قسمت

 On/Offساتون  خواهیاد باود. Zpanelگروه کلی کاربران  3یا غیرفدال کنید، قادر به فدال کردن یا غیرفدال کردن تنظیمات همان بخش برای 

 Disabledن افزونه فدال باشد. ولای اگار ماوردی را روی بگاارید یدنی ن Enabledها کاربر دارد. اگر موردی را روی جهت غیرفدال کردن افزونه

وی سارور نن را از ر دۀ مرتبط بااگااشتید، نن افزونه غیرفدال خواهد شد. غیرفدال کردن افزونه در ایز قسمت، به ایز مدنا نیست که سرویس دهن

دیگاری  Zpanelیدنای  دیگار انجاام نخواهاد شاد. Zpanelغیرفدال کنید. بلکه فقط به ایز مدناست که مدیریت نن سرویس دهنده از طریاق 

 تغییری در نن سرویس نخواهد داد.
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دانیم یار دهیاد. ما اً االن مایتغی Zpanelتلاف های مخافزونه یاا بخاش را در تقسایم بنادی توانید محل نمایش ی  می Categoryاز ستون 

 توانید تغییر دهید.ها را با ایز ستون میشود که هر کدام از موارد موجود در ایز قسمتقسمت می 7شامل  Zpanelهای کلی قسمت

 د.بز رنگ به شما نشان خواهد دادهد که نیا نن افزونه به روز هست، یا خیر. اگر به روز باشد با ی  تی  سهم نشان می ?Up-to-dateستون 

ساه  Zpanelاسات. ماا در  Zpanelبه سه گروه کاربری موجاود در  های همان افزونهاما سه ستون نخر در ایز صفحه، مربوط به اعطاء دسترسی

 گروهی کاربری به ایز صورت داریم:

 (Administratorsمدیران ) .1

 (Resellersها )فروشنده .2

 ی مصرف کنندگان هاست هستند.اربران نهای( که همان کUsersکاربران ) .3

فضای میزبانی کنید. در غیار ایاز صاورت اگار  ، اقدام به فروشZpanelخواهید با استفاده از کنند که شما میایز سه گروه زمانی مفهوم پیدا می

یستم فقط ید! چون ایز سایز مفاهیم کلنجار روهایتان انجام دهید، نیازی نیست با سرور خود را برای برپاسازی سایت خواسته باشید تنها مدیریت

 ی  کاربر دارد و نن هم مدیر کل )خود شما( است.

اربری هستید. م اً اگر های مختلف به ایز سه گروه کهای افزونهقادر به اعطاء دسترسی Configure Modulesپس در سه ستون نخر از بخش 

و البتاه در  بردارید Usersد، باید تی  ایز گزینه را در ستون ها نداشته باشنبخش ایمیل Aliasesخواهید کاربران نهایی دسترسی به قسمت می

 در پاییز صفحه کلی  کنید. Save Changesنهایت روی 

 Zpanelید. ما اً های دیگری هم هساتفزونهاروی ایز پنل نصب می شوند، شما قادر به نصب  Zpanelهایی که همراه با نصب اما عاوه بر افزونه

ود خاهای روی سارور به صورت پیش فرض بخشی برای مدیریت فایل ندارد که شما بتوانید با نن به صورت مستقیم از طریق مرورگر، فایل و پوشه

ی وجاود دارد کاه باا کلیا  رو Module Adminدر پاییز صفحۀ  Install a new moduleرا مدیریت کنید. برای ایز منظور بخشی به نام 

نیاد و روی کاست را از روی رایانۀ خود انتخاب  Zpanelکه مخصوص افزونه های خود  zpp.می توانید ی  فایل با پسوند  Choose Fileدکمۀ 

 افزوده گردد. Zpanel افزونه به کلی  نمایید. اندکی صبر کنید تا بارگااری انجام شود و  Installدکمۀ 

 

PHPInfo ، اطالعات کاملPHP 

Zpanel سکریپ، با زبان برنامه نویسی به عنوان ی  اPHP وب بسیاری باا  ها و برنامه های تحتنوشته شده است. از طرف دیگر امروزه اسکریپت

 خواهیادکنیم شما میور بسیار حائز اهمیت است. فرض میشوند. بنابرایز توجه به امکانات ایز زبان برنامه نویسی در سمت سرایز زبان نوشته می

که روی سارور شاما نصاب  PHPای از نصب کنید و نیاز دارید بدانید نسخه توا م ل وردپرس یا جوما را روی سرور خودی  سیستم مدیریت مح

ایاز  Zpanelدر پنال  PHPinfoشده است، شامل چه مشخصاتی است و اگر کم و کاستی داشت، نن را برطرف کنید. برای ایاز منظاور بخاش 

کاه روی وب سارور  PHPهاای که قادرید به ی  فهرست بلند واال از تمامی مشخصاات و همچنایز مالولدهد اطاعات را در اختیار شما قرار می

 ید که هر همان نگااه اول، باه صاورت بازرگ در بااالباش phpاید مهمتریز چیز دانستز نسخۀ ش نپاچی نصب شده است دسترسی داشته باشید.

 نمایان است. phpinfoصفحۀ 
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دهاد کاه باا شما به صفحۀ دیگری خواهید رفت که اطاعاتی را به شما نشان می View Full PHP Configurationبا کلی  کردن روی پیوند 

های راه تماامی افزوناها نصب شده به همکه روی سرور شم phpای از فراخوانی شده است. اطاعاتی بسیار جامع راجع به نسخه ()phpinfoتابع 

 پی اچ پی.
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یاز عمومااً باا ا PHPهای جدیاد های قدیمی و هام اساکریپتبیشتری مصرف را دارد. به ایز دلیل که همه اسکریپت 5.3.3در حال حاضر نسخۀ 

های ت  ت  اجزاء سرور خود باید به ایز مورد دقت داشته باشید که روی سرور قرار کنند. پس برای انتخاب نسخهبه خوبی کار می PHPنسخه از 

 پتی نصب شود.است چه نوع نرم افزار یا اسکری

 

PHPSysInfoاطالعات جامع سرور ، 

ن نشاا PHPSysInfoوسیلۀ اساکریپت ه که اطاعات کل سرور شما را ب ،ایز قسمت است Server Adminدیگر از بخش اصلی  هایاما قسمت

تاا صافحۀ مشخصاات کامال کلی  کنیاد  Launch phpSysInfoحه وارد شدید، روی پیوند دهد. پس برای ایز منظور زمانی که به ایز صفمی

 ببینید.در ی  سربرگ جدید سیستم خود را 

 

ده، دهد. اطاعااتی م ال ناوع و میازان پردازناوضدیت سرور شما را نشان می ، به صورت اجمالیبرای شما نمایان استاطاعاتی که در ایز صفحه 

های مختلاف تقسایم کنایم، هماانطور کاه در صفحه را به قسامتاما به طور کلی اگر خواسته باشیم ایز حافظۀ اصلی، حجم حافظۀ سخت و ... . 

 جدبۀ اصلی داریم. 6دش هستید، ما تصویر پاییز شاه

1. System Information )اطاعات سیستم( 

2. System Vital )اطاعات حیاتی سرور( 

3. Hardware Information )اطاعات مربوط به سخت افزار( 

4. Memory Usage  میزان مصرف حافظۀ(RAM) 

5. Mounted Filesystems )سیستم فایل حافظۀ سخت سرور( 

6. Network Usage )مصرف پنهای باند سرور( 

 IP( و همچنایز FQDNای مشخ  شده است، شامل اطاعاتی م ل نام دامنۀ شایستۀ سارور شاما )با رنگ قهوه رباالتریز جدبه که در تصویر زی

ومای د( برای تغییار دادن قالاب ایاز صافحه اسات و Templateارد که اولی )سرور شماست. دو تا فهرست کشویی هم در سمت راست وجود د

(Languageبرای تغییر در زبان اطاعات نمایشی در ایز صفحه است که البته از زبان فارسی پشتیبانی نمی )د، رناگ کند. قالب را که تغییر دهیا

رور ایز صافحه، روی تنظیماات سا بستگی به سلیقۀ شما دارد. تغییر قالبکند که ایز بندی و همچنیز اندازه و شکل و شمایل جدبه ها تغییر می

 شما هیچ اثری ندارد.
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باان ز(، uptime، نام هاست، نسخۀ هستۀ سیستم عامل، میازان روشاز باودن سارور )IPاطاعات حیاتی سرور از قبیل،  System Vitalجدبۀ 

شانا باوده و دهد. به عنوان مدیر سرور شما باید با ایاز اطاعاات نرا به شما نشان میسرور، میزان بار پردازنده و همچنیز نام توزیع سیستم عامل 

 بدانید از هر کدام از ایز موارد چطور و در چه مواقدی باید استفاده کرد.

 

از چه نوعی اسات دهد. م اً اینکه پردازنده اطاعات تخصصی راجع به سخت افزارهای سرور شما را نشان می Hardware Informationجدبۀ 

 USBتوان فهمید که نوع مجازی ساز چیست. خیلی از سخت افزارها هم روی سرور کااربرد چنادانی ندارناد. م ال و مدموالً در همیز جا هم می

Device. 

جود دارد که در ایز جدبه دو نوع حافظه و چشمتان روی ایز مورد باشد. راهمیت است و حتماً باید همیشه ی بسیار پ Memory Usageجدبۀ 

 Swap  مشخ  شده است. دیگر هم حافظۀ تبادلی است که با عنوان Physical Memoryاست و با عنوان  Ramیکی حافظۀ اصلی که همان 

روباروی نن  Sizeها را در ساتون شود و در باال بردن سرعت سیستم شما بسیار حائز اهمیت است. مقدار کل هر کادام از ایاز حافظاهشناخته می

نشان داده شده است. بسته به نارم افزارهاایی کاه روی سارور  Usedها هم در ستون هستید. میزان استفاده شده از هر کدام از ایز حافظه شاهد

شاما ساریدتر پار  RAMهای شاما بااال باشاد، شوند. و همچنیز اگر میزان بازدید از سایت یا ساایتاجرا کردید، ایز موارد عمدتاً کم و یا زیاد می

 متناسب با نیاز خود را انتخاب نمایید. RAMود که طبیدتاً باید باید از همان اول با توجه به مدیارهای مختلف، میزان حافظۀ شمی
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ا ( سارورِ شاما رHardهای( حافظاۀ ساختِ )بندیهای )بخشنام دارد که پارتیشز Mounted Filesystemsو اما جدبۀ بددی در ایز صفحه، 

ها به چه صورتی باشد. در ایاز تدیایز تخصا  تواند تدییز کند که پارتیشزشود، فرد نصب کننده میلینوکس نصب می دهد. زمانی کهنشان می

هاای سیساتم عامال و زند و فرد مورد نظر باید بداند که درحال انجام چه کاری اسات. پارتیشانی کاه مدماوالً شاما روی نن فایلحرف اول را می

ی ( مشخ  شده است. ایز همان قسامت/دهید، ریشه نام دارد که در ایز جدبه از ایز صفحه با نماد خط کج )میهای خود را قرار همچنیز سایت

 دهد.است که مدموالً بیشتریز حجم از حافظۀ سخت سرور یا رایانۀ شما را به خود اختصاص می

دهد. در یمت ورودی و خروجی به سرور شما را نشان است که میزان مصرف پهنای باند یا همان میزان اطاعا Network Usageجدبۀ نخر هم 

( میازان Sentهای دریافت شده و در ساتون ساوم )( میزان دادهReceivedبینید. در ستون دوم )ستون اول نوع سخت افزار یا رابط شبکه را می

دهاد. ایاز باود از هاا را نشاان میتیعادم دریاف( میزان خطاهاا و Err/Dropدهد. در ستون نخر )دادۀ ارسال شده به شبکۀ اینترنت را نشان می

 شد که به عنوان مدیر سرور باید حتماً هر روز ایز اطاعات را بررسی کنید.به شما نشان داده می Zpanelاطاعاتی که در بخش از 

 

Shadowingکمک به کاربران ، 
ورد نظار ماابزار باه عناوان یا  کااربر، وارد حسااب کااربر  تفاده از ایزبا اس تان را رصد کنید.توانید حساب هر کدام از کاربراندر ایز قسمت می

دهید. در اصل ایز ابزار یا  ناوع پشاتیبانی عملای و کااربری از کااربران سارور شوید و برای کم  به او از راه دور چیزهایی را به او نشان میمی

 اشند.بشماست که دارای حداقل اطاعات الزم برای استفاده از حساب خود می

 

ایز صاورت باه  . اما در غیراگر تا به االن شما هیچ کاربری را در سامانه تدریف نکرده باشید عبارت موجود در عکس باال را به شما نشان خواهد داد

 ایز صفحه استفاده کنید. اتشما وجود دارد، قادرید از امکان Zpanelتدداد مشتری یا کاربری که در سامانۀ 

 

 

Updatesهاوز رسانی، به ر 

Update های خود  روزرسانیتوانید بهبه مدنای به روزرسانی است. از ایز قسمت هم شما میZpanel  را پی بگیرید. اگر نساخۀ جدیادی از ایاز

شاود میپنل عرضه شده باشد، شما در ایز صفحه مطلع خواهید شد و برای نصب نخریز نسخۀ از ایز پنل راهنمایی خواهید شد. به شما پیشنهاد 
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رات همیشه از نخریز نسخۀ نرم افزارها استفاده کنید. چرا که عاوه بر اینکه ممکز است امکاناتی به نن اضافه شاده باشاد، در بیشاتر ماوارد خطا

کند کاه باه کنیم و پیشنهاد میاستفاده می Zpanelگوید که ما از نسخۀ بتا یا نزمایشیِ در تصویر زیر به ما می امنیتی نن هم برطرف شده است.

 باشد استفاده نماییم.می 10.0.0نخریز نسخۀ پایدار که در حال حاضر 

 

 

Zpanel Config پیکربندی ،Zpanel 

هاا،  تدیایز شایز قسمت است. تنظیماتی م ل تنظیم نحوۀ نمایش تاریخ و ساعت، نشانی ایمیل مدیر، پوشۀ گزار Zpanelمرکز اصلی تنظیمات 

IP  سرور، تدییز ریشۀ خودZpanel های ایز صفحه با هم نشنا خواهید شد.و ... همگی از ایز قسمت قابل انجام است. پس با بخش 

 Date Formatتوابع زبان  کند. حتماً باید باهای مختلف پنل را مشخ  می: نحوۀ نمایش تاریخ و ساعت در قسمتPHP  نشانا باشاید تاا

 هید.بتوانید نحوۀ نمایش تاریخ و ساعت سرور را تغییر د

 Debug logging modeه کند. یدنی چی؟ یدنی اینکه شما بشخ  میمگیری رفع ایراد را : حالت گزارشZpanel گوییاد کاه باه می

هاا نوشته شده باشد، به ایز مدنی است که ایز گزارش dbهای رفع ایراد را ذخیره کند. اگر عبارت فرض به چه صورت گزارشصورت پیش

 خواهند شد.در پایگاه داده ذخیره 

 From Address از": نشانی ایمیلی که در قسمت" (From ایمیل ارسال شده از طرف )Zpanel گیرد را در ایاز قسامت بایاد قرار می

کنید، مشهود باشد که ایز ناماه از طارف چاه گزارشی دریافت می Zpanelوارد کنید. چیزی بنویسید که م اً برای خود شما که از طرف 

 است. کسی ارسال شده

  From Nameهای ارسال شده از طرف : نامی است که در ایمیلZpanel نید. در انتخاب ایز مورد، به تااکرات گزیناۀ به نمایش در می

 قبلی توجه نمایید.
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 Log Directoryهای : پوشۀ گزارشZpanel ده هار یر را تغییر دهید. دقت داشته باشید که باید شاتوانید ایز مسکند. میرا مشخ  می

 را مطالده بفرمایید. Zpanelهای گزارش جمع شده توسط روز به ایز پوشه سر بزنید و پرونده

 Mail method شیوۀ ارسال ایمیل از طرف :Zpanel فارض قسمت تدییز نمایید. به صورت پیش توانید از ایزرا میmail  اسات کاه از

 موارد دیگر استفاده کنید. ( یاMailfixتوانید از قابلیت ارسال سرویس ایمیل )کند. میاستفاده می PHPقابلیت ارسال ایمیل خود موتور 

 Min password Lengthباشند. از ایز قسمت دانیم که کاربران پنل با استفاده از رمز عبور قادر به ورود به حساب کاربری خود می: می

شود برای امنیات سارور حداقل چند حرفی استفاده کنند. پیشنهاد میز ی  رمز اتوانید تدییز کنید که کاربران و حتی خود شما، شما می

 قرار دهید. 20تا  10ایز عدد را بیز 

 Remote Login Forms اگر مقدار ایز گزینه :true هایی کاه در صافحات ثالاث وجاود دارد، توانند با استفاده از فرمباشد، کاربران می

 باشد.می falseفرض ید که برای امنیت بیشتر مقدار ایز گزینه به صورت پیشبینوارد بخش مدیریت حساب خود شوند. اما می

  Root Drive ایز همان پارتیشنی است که :Zpanel در ننجا نصب شده است. مدموالً هم / )ریشه( خواهد بود 

 Server IP Address اگر :IP  را ذخیره کنید.سرور را تغییر دادید، باید نن را در ایز جدبه وارد کنید و تنظیمات 
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 Zpanel Debug Mode :خواهید خطاهای کاربرد ایز گزینه برای مواقدی است که شما میZpanel  .یز خطاهاا بارای هماه ارا ببینید

 را انتخاب کنید. prodنید، گزینۀ کخواهید حالت رفع ایراد را فدال قابل نمایش خواهد بود. پس اگر نمی

 Zpanel log fileخود  : مسیر پروندۀZpanel توانید تدییز کنید. ایز فایل مربوط به گزارشات خود پنل شماسات و را از ایز قسمت می

 های روی سرور شما ندارد.ربطی به سرویس

 Zpanel root path مسیر ریشۀ :Zpanel های اصلی پنل در ننجاا در ایز جدبه مشخ  شده است. ایز همان مسیری است که پرونده

 وجود دارد.

 zsudo path مسیر کدهای باینری : zsudoگیرد.است که برای اجرای دستورات سیستم توسط نپاچی مورد استفاده قرار می 
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ه بارای دسات حتماً کلی  کنید تا تنظیماتی که انجام دادید ذخیره شود. البته همیشا Save Changesدر نهایت فراموش نکنید که روی دکمۀ 

 ز شوید که همه چیز را درست تنظیم کردید، سپس صفحه را ذخیره کنید.بردن در تنظیمات ایز صفحه مطمئ

ا ایجااد رتغییراتای  Zpanelکه از ننجایی که زمانی که شما در  ZPanel Daemonقسمت دیگری در انتهای همیز صفحه وجود دارد با عنوان 

 Goۀ ندگاهی باید ایز فرایند انجام گیارد. باا کلیا  روی دکماشوند، هر از چ هم های مدنظر انجامکنید، نیاز است ایز تغییرات روی سرویسمی

 ق خواهد افتاد.های مورد نظر در همان زمان اتفافرنیند اعمال شدن تغییرات روی سرویس

کردیاد و  اضافه Zpanelای را به کنیم که شما دامنهاگر خواسته باشم برای ایز مورد م الی بزنم تا بیشتر موضوع برای شما روشز شود، فرض می

Zpanel  باید تنظیماتی را در سرویس نپاچی و همچنیزBind شخصی انجاام ای برای اعمال ایز تنظیمات طی فواصل زمانی مانجام دهد. بررسی

کلی   Goاالن روی  کنید. اگر هم همیزیزمان بددی اجرای ایز فرنیند را مشاهده م Next Daemon Runشود که شما در روبروی عبارت می

ایجاد کردید و نتیجاۀ نن را  Zpanelانجام خواهد شد. پس اگر تغییری را در  Bindهای نچاچی و د، تنظیمات فوراً همان لحظه روی سرویسکنی

 فوراً مشاهده نکردید، ایز موضوع را در نظر داشته باشید.
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Zpanel News اخبار ،Zpanel 

تقل خواهیاد شاد. را خواهید دید که با کلی  روی هر پیوند به صفحۀ همان خبر من Zpanelمدموالً از ایز صفحه شما نخریز اخبار سایت اصلی 

دهد در حاال حاضار نارم افازار قاادر باه برقارار مواجه شوید که نشان می … ,Sorryدر برخی از مواقع هم ممکز است م ل تصویر زیر، با عبارت 

 در مواقع بددی امتحان نمایید.توانید ارتباط با سرور اصلی خود پنل نیست. مشکلی نیست؛ می

 

 

اتی به اتمام رسید که بیشتر مخت  تنظیمات خاود نارم افازار و همچنایز اطاعا Zpanelپنل مدیریتی  Server Adminایز بخش از قسمت 

 هایی است که به احتمال زیاد شما باید هر روز با نن کار کنید.راجع به سرور شما بود. ایز بخش، یکی از قسمت
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 ابزارهای پیشرفته Advanced:  فصل ششم
گیری از اطاعاات سارور،  ال پشاتیبانابزارهاایی م قارار دارناد. Advancedنید، ابزارهای پیشرفته در بخش همانطور که از نام ایز بخش بر می

قابال دساتیابی  Advancedبخاش  ت کلای از نظار نماار و ارقاام سارور ازشوند، و دیدن وضدیمدیریت دستوراتی که به صورت خودکار اجرا می

 مود.نهمراه باشید. نکات بسیار جالبی را تقدیم شما خواهم  Zpanelهستند. با ایز فصل از کتاب نموزش مدیریت سرور لینوکس با 

 

 

Backupنسخۀ پشتیبان ، 
ود شامشکل مواجه  اثر سوانحی، سرور با گرفتز نسخۀ پشتیبان از ضروریات ی  سرور است. همیشه باید درصدی احتمال بدهید که امکان دارد بر

های خاود ادهل از اینکه دو در ایز شرایط اگر نسخۀ پشتیبان قابل قبولی نداشته باشید، شدیداً از عملکرد خود پشیمان خواهید شد. پس بهتر از قب

 را از دست دهید، دست به گرفتز نسخۀ پشتیبان بر روی ی  رایانۀ دیگر بکنید.

هاا و همچنایز های خاود، شاامل فایلسایت هایبرای ایز منظور تدبیه شده است که شما بتوانید ی  نسخه از داده Zpanelاز  Backupبخش 

ای که در سرویس پایگاه داده دارید، روی رایانۀ خودتان پشتیبان تهیه کنید. مطمئناً ایز ابزار برای گرفتز نسخۀ پشتیان ی  یاا دو های دادهپایگاه

 ای نیسات. دریار کاربردی است. اما اگر اصطاحاً ی  سرور سنگیز دارید، دانلود نسخۀ پشتیان روی رایانۀ شخصی کار عاقاناهسایت کم حجم بس

شاود. باا خریاداری کاردن چنایز شاناخته می FTPحالت شما باید از ی  سرور پشتیبان دیگر استفاده کنید کاه مدماوالً باا عناوان فضاای ایز 
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های خود و همچنیز مشتریان خود را روی ی  رایانۀ سرور دیگر قرار دهید و بدون دردسر به مادیریت سارور عات سایتهایی قادرید اطاسرویس

 اولی خود بپردازید.

ش کنیاد. نن را فرامو البته گرفتز نسخۀ پشتیبان باید در فواصل مدینی انجام گیرد و ایز طور نیست که شما ی  بار ی  نسخۀ پشتیبان بگیرید و

 رورِساگزیز نن روی حداقل در هفته چندیز بار ایز کار انجام گیرد؛ نسخۀ پشتیبان قبلی پاک شود و به جای نن نسخۀ پشتیبان دیگری جاایباید 

 پشتیبان شود.

 ۀ نبی رنگ( کلی  کرده و صبر کنید تاا از)دکم Launchکند که شما اول باید روی دکمۀ به ایز صورت کار می Zpanelدر  Backupاما بخش 

های مهم روی سرور ی  نسخۀ پشتیبان، عموماً به صورت فشرده شده، ساخته شود. ممکز است بساته باه میازان اطاعااتی کاه روی تمامی داده

های سیساتمی شود. ایز نساخۀ پشاتیبان شاامل پرونادهسرور دارید، از چند دقیقه تا چند ساعت ایز مرحله به طور بیانجامد. اما باالخره تمام می

 س یا سیستم عامل نیست.لینوک

توانید اقدام باه شود و شما با کلی  روی نن میظاهر می Backup Archivesپس از ساخت نسخۀ پشتیان پیوند دریافت )دانلود( نن در قسمت 

  کنید تا همایز کلی، در پاییز صفحه، Refresh archive listاگر پیوند دریافت پشتیان ظاهر نشد، باید روی پیوند  دریافت فایل ماکور کنید.

 صفحه برای شما ی  بارگااری مجدد شود و اگر نسخۀ پشتیان ساخته شده باشد، پیوند دریافت نن در همیز قسمت ظاهر گردد.

 

رور وینادوز خاود بتوانید ی  نسخۀ پشتیان روی سرور ویندوزی بگیرید، کافی اسات وارد میزفرماان سا Zpanelبرای اینکه از طریق همیز ابزارِ 

لیاات دانلاود روی شوید و مراحل باال را انجام دهیاد تاا عم Zpanelید، با استفاده از مرورگری که روی سرور نصب است، وارد حساب خود در شو

ی کاه توانید روی سرور لینوکس انجام دهیاد کاه روال انادکی متفااوت اسات. از ننجاایسرور ویندوزی شما انجام گیرد. البته همیز کار را هم می

 استفاده کنید. lynx سرورهای لینوکس فاقد محیط گرافیکی هستند، شما باید از مرورگرهای مبتنی بر متز م ل مدموالً
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Cron Managerاعمال خودکار ، 
 هایی هم که روینلداریم که برای زمان بندی کردن اجرای دستورات لینوکسی کاربرد دارد. پ CronJobما در سرورهای لینوکس، قابلیتی به نام 

باا عناوان بخشی  Zpanelاما ما در ریزی شده توسط لینوکس را دارند. های برنامهشوند، مدموالً قابلیت مدیریت فدالیتچنیز سرورهایی نصب می

Cron Manager های داریم برای اجرای اسکریپتPHP بندی شده و خودکار کاربرد دارد.به صورت زمان 

 

ا روی سارور، در قسامت داشته باشید و مسیر نن ر PHPشما اول باید ی  اسکریپت نوشته شده با زبان  کند کهایز قسمت به ایز صورت کار می

Script  .در جدبۀ  توضیحاتی به صورت دلخواهوارد کنیدComment های دیگر وارد کنیاد. برای متمایز کردن کارکرد ایز اسکریپت از اسکریپت

ار بتواند هر ی  دقیقه یکبار اجرا شود یا اینکه هر روز ی  می اجرای اسکریپت را تدییز نمایید. فاصله زمانی :Executedحاال از فهرست کشویی 

 کلی  کرده تا وظیفۀ خودکار ایجاد گردد. Createاجرا گردد. در نهایت روی 

توانید شاهده باشید و را می فهرست وظایف خودکاری که تا به حال ایجاد کردید Current Cron Tasksدر قسمت باالی همیز صفحه با عنوان 

 اجرای نن اسکریپت را برای همیشه لغو کنید. Deleteاز همان قسمت با کلی  روی دکمۀ 

گاردیم. اگار ر میباحاال شاید از خودتان بپرسید که ایز قسمت چه کاربرد عملی دارد؟ برای پاسخ به ایز سوال به مبحث گرفتز نسخۀ پشاتیبان 

فاده از ایز قابلیت انجام دهید، است PHPپشتیان را به صورت خودکار روی ی  سرور دیگر با استفاده از ی  اسکریپت خواسته باشید گرفتز نسخۀ 

Zpanel کنیاد و نن را طای فواصال زماانی خااص اجارا نویسید، یاا از مناابع ننایاز دریافات میبسیار کاربردی است. شما ی  اسکریپت را می

گردد. هر حتی روی ی  سرور دیگر بارگااری می وهای روی سرور به صورت خودکار برای شما ساخته خواهد شد نمایید. نسخۀ پشتیان از دادهمی

 .دیگری که نیاز به اجرا به صورت خودکار و در فواصل زمانی خاص دارد، به همیز طریق قابل مدیریت توسط ایز بخش است کار
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FAQsهای متداول، پرسش 
FAQs ول است. توسده دهندگان به مدنای سواالت متداZpanelبخشی با همیز ، برای ایز که به سواالت تکراری کاربران خود پاسخ داده باشند ،

ت. البتاه اطاعات خوبی در ایز قسمت نهفتاه اسارا از ایز بخش پیدا کنند.  توانند پاسخ سوال خودکاربران میعنوان در ایز پنل تدبیه کردند که 

تاان خاوب باشاد. ایاز صافحه های موجود در ایز صفحه به زبان انگلیسی است. پس باید اندکی زبانکه سواالت و پاسخباید در نظر داشته باشید 

 کاربرد دیگری ندارد؛ پس به سراغ بخش بددی خواهیم رفت.

 

 

Service Statusها، وضعیت سرویس 
هاای دیگار در ایز کتاب موجود است و چه از طریق کتاب که حتواییهای مختلف سرور لینوکس نشنا شدید. حاال چه با متا االن حتماً با سرویس

افزارهاا را شاود. ماا ناام ایاز نرمافزارهاای مختلاف میای است که شاامل نرمسرور شما همان رایانهواج؛ م ل کتاب نموزش مبانی مدیریت سرور. 

که همان وب سارور بارای  HTTPهایی م ل؛ ویا شویم. سرویستوانیم از ایز صفحه جسرور را می های مختلفگااشتیم. وضدیت سرویسسرویس 
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پی برای جابجاا کاردن اطاعاات در بایز سارورها کااربر دارد؛ تیکه برای ارائۀ خدمات اف FTPارائۀ خدمات وب به بازدید کنندگان سایت است؛ 

SMTP  برای ارسال ایمیل؛POP3  وIMAP وان؛ خبرای دریافت ایمیل توسط نرم افزارهای ایمیلMySQL  بارای مادیریت پایگااه داده؛ وDNS 

 های اینترنتی روی سرور.برای مدیریت دامنه

ها وجاود داشاته باشاید، نشاان از ها درایز صفحه نمایان است. اگر ی  تی  سبزرنگ روبروی هر کدام از ایز سرویسوضدیت تمامی ایز سرویس

ه با یا  نمااد ضاربدر فدال نباشد ک HTTPبلیت از سرور شما کار نخواهد کرد. م اً اگر فدال بودن نن سرویس است و اگر غیرفدال باشد، همان قا

 قرمز روبروی نن مشخ  است، صفحات به بازدیدکنندگان سایت شما ارائه نخواهد شد.

 

ی  سرور ایز است که شما  هایتریز قابلیتتوانید ببینید که چه مدت زمانی سرور شما روشز بوده. از مهمشما می Server Uptimeاز قسمت 

ساازی بایز انی که همگامنخریز زمبینید که هم می Daemon Stausدر قسمت برای مدت زمان زیادی بتوانید رایانۀ سرور را روشز نگه دارید. 

در فصال قبلای، در  مانی اتفاق خواهاد افتااد.سازی بددی در چه زهای سرور شما انجام شده چه وقت بوده و همگامبا سرویس Zpanelتنظیمات 

 راجع به ایز موضوع صحبت شد. Zpanel Configبخش 
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Webalizer Statsآمار و ارقام بازدیدهای سرور ، 
Webalizer هایی م ل باشد. اگر از کنترل پنلها میی  نرم افزار رایگان برای جمع نوری نمار سایتCpanel ید، حتماً با ایاز استفاده کرده باش

هایی کاه روی ایتهم وجود دارد. شما با رفتز به ایز قسمت ی  نماار کااملی از تماامی سا Zpanelرید. ایز نرم افزار در کنار قسمت نشنایی دا

 شوند دسترسی خواهید داشت.سرور میزبانی می

سارور  شاما باه عناوان مادیر کنم که حتماً از نمار ایز بخش نهایت استفاده را ببرید. چرا که ی  دید کلی بسایار جاامدی باهبه شما پیشنهاد می

نیاز دارید یا نه. از طرف  بیشتریتوانید ببینید که نیا به منابع سخت افزاری و نرم افزاری بینی کنید. میرور خود را پیشستوانید نیندۀ دهد. میمی

 ارد.د راهبرد شما بستگی بهاارد که ایز گروی سرور تاثیر می یهاها و وباگدیگر نمار بازدیدهای سایت روی نحوۀ تولید محتوای تمامی سایت

 

شده هام قابال بازدیاد ساماندهی درون جداولِ ،تر از ایز باشد. عاوه بر نن همان اطاعاتتواند خیلی جاابمی Webalizerنمودارهای گرافیکی 

رفت بل تماایز اسات کاه میازان پیشارفت و پساقاگااری صفحات برای روز، هفته، ماه و سال ها و همچنیز میزان بارازدیدکنندههستد. بازدیدها، ب

 ها کاماً درون ننها گویاست.بازدید سایت
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 داده هایمدیریت پایگاه Database Management:  فصل هفتم
کنیاد، باا می د پیادهتوانید پیدا کنید که از پایگاه داده استفاده نکند. اگر قصد داشته باشید سایتی که روی سرور مجازی خوکمتر اسکریپتی را می

دهاد کاه از یهم ایز امکان را به شاما م Zpanelد، به احتمال زیاد به ی  پایگاه داده نیاز خواهید داشت. های نماده برپا کنیاستفاده از اسکریپت

ام کااربری باه نام ایز پایگااه داده و نا های دادۀ خود را بسازید و برای ننها کاربر تدریف کنید. تا با ارائۀقادر باشد پایگاه Databaseبخشی به نام 

از نن پشاتیبانی  Zpanelای کاه ا درون پایگااه داده ذخیاره کنیاد. پایگااه دادهر، اطاعات ساایت سازی خودهمراه رمز عبور، به اسکریپت سایت

 سااز از نن پشاتیبانیهای سایتپتتریز اساکریز اسات کاه محباوبهاای دادۀ ماتز بااتریز پایگاهنام دارد که یکی از محبوب MySQLکند، می

 کنند.می

 

شود که با استفاده از نن قادرید باه صاورت هم روی سرور شما نصب می phpMyAdminی  نسخه از نرم افزار  Zpanelاز طرف دیگر با نصب 

هم نشنا خواهید باود  phpMyAdminبا  کرده باشید، های اشتراکی کارخود کنید. اگر با میزبان MySQLگرافیکی اقدام به مدیریت پایگاه دادۀ 

اشااره  Zpanelش مادیریت پایگااه داده در زیر بخ 3در ادامه به  توان به راحتی انجام داد.ای سختی را میدانید که با ایز نرم افزار چه کارهو می

 خواهیم کرد.

MySQL DataBase مدیریت پایگاه دادۀ ،MySQL 

ای که قباً ساختید را مدیریت کنید. ما اً حجام ماورد های دادهید بود ی  پایگاه داده بسازید و یا پایگاهاز ایز قسمت به طور مستقیم قادر خواه

ای نیاز ه دادهکنید به پایگااستفادۀ هر پایگاه داده و همچنیز تدداد کاربران مخت  هر پایگاه داده در ایز صفحه قابل دیدن است. حتی اگر فکر می

 نن را برای همیشه همراه اطاعش پاک کنید. Deleteکلی  روی دکمۀ  توانید باندارید، می
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 در تصویر زیر شما شمایل ایز صفحه را شاهد هستید. ایز صفحه به دو قسمت کلی تقسیم شده است:

1. Current MySQL Database ای که تا به حال ساختیدهای داده: برای مشاهدۀ پایگاه 

2. Create a new MySQL Database رای ساخت ی  پایگاه دادۀ جدید: ب 

هایی اسات کاه هار ساتون حااوی بینید. ایز جدول شامل ستونای که تا به حال ساختید را میهای دادهدر قسمت اول، شما ی  جدول از پایگاه

هار پایگااه داده باا  Zpanelدر دهد. شان مین( نام پایگاه داده را Database nameشود. م اً ستون اول )اطاعاتی راجع به ی  پایگاه داده می

 کنید.د شما بنا به خواست خودتان  تدییز میشود و قسمت دوم نن را خوشروع می _zpanel  عبارت

بینید که هر چقدر میزان اطاعات ذخیره شده در نن بیشتر باشد، حجمی که اشغال کرده اسات هام ( حجم پایگاه داده را میSizeدر ستون دوم )

ما شادهد. مدموالً برای هار پایگااه داده ( تدداد کاربرانی که دسترسی به نن پایگاه داده را دارند را نشان میUsersدر ستون سوم ) شود.بیشتر می

باا کلیا  کاردن روی  دهاد.برای شاما انجاام می Zpanelباید حداقل ی  کاربر بسازید و دسترسی نن را به پایگاه داده مهیا کنید که ایز کار را 

 .شود. پس در انجام ایز کار نهایت دقت را داشته باشیدهم کل اطاعات نن پایگاه داده به همراه خود پایگاه حاف می Deleteز رنگ دکمۀ قرم

 

هستید که باید نام  ":Database name"شما شاهد ی  جدبه با عنوان  (Create a new MySQL databaseدر قسمت دوم ایز صفحه )

سااخت یا   پس ایاز بخاش بارای کلی  نمایید. Createصد ساخته شدنش را دارید را در نن وارد کنید و روی دکمۀ پایگاه دادۀ جدیدی که ق

هم بسازید و رماز  شود؛ اما در مرحلۀ بددی باید کاربر مخت  همان پایگاه داده راپایگاه دادۀ جدید کاربرد دارد. پس تا اینجا پایگاه داده ساخته می

 مایید.عبوری برای نن تدییز ن
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MySQL Usersکاربران پایگاه داده ، 
توانید ی  کاربر جدید دیگری هام بساازید. ایاز بینید که در قسمت قبلی ساختید، یا حتی میای را میهای دادهدر ایز صفحه شما کاربران پایگاه

 شود:صفحه هم به مانند صفحۀ قبلی به دو قسمت تقسیم می

1. Current MySQL Users یت کاربرانی که از قبل ساخته شدند: برای مدیر 

2. Create a new MySQL userبرای ساخت ی  کاربر مخت  ی  پایگاه داده : 

هایی است که اطاعات هر کااربر بینید که به تدداد کاربرِ پایگاه داده، ردیف در نن موجود است. حاوی ستوندر قسمت اول شما ی  جدولی را می

 عات بدیز قرار است:دهد. ایز اطارا به ما نشان می

 User nameکنید.: نام مورد نظر نن کاربر که خود شما در زمان ساخت تدییز می 

 Accessکه اگر : نحوۀ دسترسی نن کاربر به پایگاه دادۀ مد نظر ،Any است. نوشته شده باشد، به مدنای دسترسی کامل کاربر 

 Databaseای کاه ایاز هاای دادهتصاص داده شده است؛ یا به تدبیری دیگار تداداد پایگاهای که به ایز کاربر اخهای داده: تدداد پایگاه

 تواند در نن تغییری ایجاد کند.کاربر می

 Passwordباشد. پاس ایاز دهد. ایز رمز عبور بدون هیچ گونه رمزنگاری می: رمز عبور کاربر برای وارد شدن به پایگاه داده را نشان می

 فاش گردد! ی هیچ کسی، به غیر از اسکریپی که قرار است از پایگاه دادۀ مورد نظر استفاده کند،رمز به هیچ عنوان نباید برا

 Edit دو تا دکمه هم در ستون نخر ایز جدول وجود داردکه اولی :Edit ر است.برای ویرایش اطاعات نن کاربر، م ل رمز عبو 

 Deleteده شود. دقت داشته باشید که حاف کاربر، به منزلۀ حاف پایگااه دای: و ایز دکمه که با کلی  روی نن کاربر مورد نظر حاف م

 شود.نیست. با ایز کار فقط امکان دسترسی به نن پایگاه داده لغو می
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ید. بارای شما قادرید کاربری را برای دسترسی به ی  یا چند پایگاه داده بسااز( هم Create a new MySQL userدر قسمت دوم ایز صفحه )

ای که های دادهباید یکی از پایگاه Map Databaseباید وارد کنید. از فهرست کشویی گزینۀ  User nameور نام کاربری را در قسمت ایز منظ

خواهاد ارهایی که میکاز قبل ساختید را انتخاب کنید تا ایز کاربری که همین  در حال ساختنش هستید، بتواند به نن پایگاه داده متصل شود و 

ه ایاز روش هایی که نیاز به ی  پایگاه داده دارند، به یا  کااربر هام نیااز دارناد کاه شاما بادهد. اگر دقت کرده باشید مدموالً اسکریپت را انجام

 ر تحت وب را هم بسازید.توانید کاربر مد نظر نن اسکریپت یا نرم افزامی

 ثابت است که باید گزیناۀ دوم IPی   پایگاه داده از طریق کاربر به دسترسی راه دور ایزتوانید تدییز کنید هم می Remote Accessاز قسمت 

که کلی  کنیاد،  Createدر نهایت که روی دکمۀ  اشد که باید گزینۀ اول را انتخاب کنید.توانید دسترسی داشته بمی IPرا انتخاب کنید. یا از هر 

پس باید همیشاه دقات داشاته باشاید کاه سااخت  حه قابل نمایش است.دول باالی صفبینید که کاربر ساخته شده و نام و مشخصات نن در جمی

 کاربر پایگاه داده با خود پایگاه داده رابطۀ مستقیم دارد.

 

PHPMyAdminمدیریت گرافیکی پایگاه داده ، 
phpMyAdmin  ی  نرم افزار تحت وب است که به زبانPHP میز های مدیریت سرور از قبیل هنوشته شده است و مدموالً پنلZpanel  هام

ی به صاورت گرافیکای کااربرد دارد. در حالات عااد MySQLایگاه دادۀ پکنند. ایز نرم افزار برای مدیریت ی  نسخه از نن را روی سرور نصب می

وارد کنید. ما اً فرمان  کار کنید، نیاز دارید دستورات را به مانند دستورات لینوکس در محیط خط MySQLبرای اینکه شما بتوانید با پایگاه دادۀ 

ایاز  Pytty  نرم افازاراگر خواسته باشید ی  پایگاه داده بسازید و سپس چندتا جدول و فیلد درون نن ایجاد کنید، باید از طریق خط فرمان، م اً

ش را نشاان ش خودارز phpMyAdminکار را انجام دهید. اما ایز کار چندان جالب نیست و برای بیشتر موارد خسته کننده است. اینجاست که 

 دهد.می

رد کاه اگار روی نن وجاود دا Launch phpMyAdminشوید، ی  دکمۀ با عناوان می Zpanelپنل  phpMyAdminزمانی که وارد قسمت 

 برای شما باز خواهد شد. phpMyAdminکلی  کنید، 

 

 rootد کلی  کنیاد. ناام کااربری در بیشاتر ماوار Goد و روی شود باید نام کاربری و رمز عبور ورود را وارد کنیای که برای شما باز میدر صفحه

 یکی باشد. Zpanelبا رمز عبور  تواند خالی باشد یایکی است. که می MySQLاست. رمز عبور هم با رمز عبور کاربر ریشۀ 
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د ی  نرم افزار جامع است. که اگار ای همانند تصویر زیر روبرو خواهید شد. ایز بخش برای خوبا صفحه phpMyAdminبا ورود به صفحۀ اصلی 

خواسته باشیم راجع به نن صحبت کنیم، باید به اندازۀ ی  کتاب دیگار مطلاب خادمت شاما تحویال دهام. باه همایز دلیال توضایح راجاع باه 

phpMyAdmin کنم. را باااااااااااااااه یااااااااااااااا  کتااااااااااااااااب دیگااااااااااااااار موکاااااااااااااااول مااااااااااااااای
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 Zpanelپنال  Database Managment از بخش مدموالً نجام دهید،ا phpMyAdminتوانید با اما باید بدانید که کارهای اصلی که شما می

ابال انجاام ها به کاربر مورد نظر، همگای از هار دو روش قهم قابل انجام است. م اً ساخت پایگاه داده و کاربر متناظر نن همچنیز اعطاء دسترسی

انجاام کاار  ( کاه بارایQueryوجاویی )رای دساتورات پرسوجود ندارد. م ل اج Zpanelامکاناتی دارد که در خود  phpMyAdminاست. اما 

 توانید وارد کنید.می MySQLدادۀ خاصی در پایگاه

ر اینکاه بدهد. بدون اینکه مدموالً خواسته باشید با کد کار کنید. عاوه امکان مدیریت گرافیکی پایگاه داده را به شما می phpMyAdminکل  در

فحه باه صاکدهایی که در باالی  phpMyAdminهستید، با انجام هر کاری در  MySQLادگیری دستور زبان ایدۀ خوبی است که اگر خواستار ی

 SQLها بارای یاادگیری زباان دهد را نگاه کنید و سدی در کشف کارکرد هر کدام از نن کدها نمایید. ایز روش یکی از بهتریز روششما نشان می

 است.

دهاد و از ایاز ر ماا قارار میانصافاً ابزارهای مورد نیاز نن را در اختیا Zpanelداده و و کاربران نن بود که خوب، ایز توضیحات بخش کار با پایگاه 

ود گنجاناده خابه ننها نیاز دارد را در یا مدیر سرور رد. هم ساده و هم جامع هر ننچه که ی  وبمستر های مدروف تفاوت زیادی ندانظر با دیگر پنل

 است.

 

 

  



69            

 

 

 

 

 

 

 هامدیریت دامنه Domain Management:  فصل هشتم
ظر اسات. باا ایاز کارتنظیماات نن دامناه در سارویس تنظیم دامنۀ مورد ن Zpanelها روی سرور با استفاده از از اولیز کارها برای میزبانی سایت

DNS هاای ادریاد در زمانعااوه بار نن، ق شود.شما و همچنیز در وب سرویس )در اینجا نپاچی( به صورت خودکار و بدون دخالت شما انجام می

 ی  سایت کامل با تمامی امکانات داشته باشید.ا بسازید و مخت  همان ر FTPهای های مرتبط با نن دامنه و همچنیز حساببددی ایمیل

ه کاردن یا  دامناه بارای هایی که تا به حال اضافه کردید، اضافقادر به مدیریت ت  ت  رکوردهای دامنه Domainعاوه بر نن، شما در قسمت 

 4شاامل  Domainبخاش بینیاد، یپارک شدن روی سرور شما، و ساخت زیر دامنه به تدداد مد نظر هم هستید. هماانطور کاه در تصاویر زیار م

 زیربخش است.

 

Domainsها، مدیریت دامنه 
ر اولایز دضیحات ایز زیربخش را بدهم. چرا کاه را خدمت شما توضیح دهم، بهتر دیدم تو DNS Managerقبل از ننکه خواسته باشم زیربخش 

ا را بااب میال خودتاان مدرفی نمایید؛ پس از نن قادرید رکوردهای نن دامنه را تغییار دهیاد و ننها Zpanelگام شما باید بتوانید ی  دامنه را به 

 ا باز شود.ای همانند تصویر زیر برای شمکلی  کنید تا صفحه Domainsپس روی  ویرایش کنید.

ای نیست که خواساته باشاید نن را ببینیاد. پاس بایاد از قسامت پااییز صافحه، شوید، هیچ دامنهاگر برای اولیز بار باشد که وارد ایز صفحه می

Create a new domain،  از قبل ثبت شده باشد و ی  دامنۀ جدید اضافه کنید. دقت داشته باشید که دامنۀ شما بایدNS های نن به درساتی

در بخش نخر فصل ساوم، راجاع  که ایز کار را باید از پنل مدیریت دامنه انجام دهید. جایی که دامنه را از ننجا خریداری کردید. باشد. تنظیم شده
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های اصالی و بیایید و دامنه Domainsبه اتصال اولیز دامنه به سرور توضیحاتی را خدمت شما دادم که باید اول نن را انجام دهید. حاال به بخش 

 ر اصلی را به سرور خود مدرفی کنید.غی

از قسامت وارد کنیاد.  Domain nameدر جدبۀ  wwwنام دامنه را بدون  Create a new domainبرای مدرفی دامنه به سرور، از قسمت 

Home Directory سایری از سارور ای در مهم باید وارد کنید که پوشۀ خانگی ایز دامنه یا سایت کجای سرور باشد. ایاز پوشاه هماان پوشاه

 Create a newساازد، اگار گزیناۀ اول یدنای ایز پوشه را به صاورت خودکاار می Zpanelگیرد. های سایت در ننجا قرار میشماست که فایل

home directory  .سااخته  های دیگار شاماهایی که قباً برای یکی از سایتاما اگر گزینۀ دوم را انتخاب کنید، از یکی از پوشهرا انتخاب کنید

خواهید دو تا سایت با محتوای یکساان گردد. یدنی ی  پوشه برای دو سایت. که ایز مورد زمانی کاربردی است که شما میشده است، استفاده می

گ تواند به درستی نشانی سایت دوم را مدیریت کند. به هر حاال روی دکماۀ نبای رناداشته باشد. یا اسکریپتی که روی سایت اول نصب است، می

Create .کلی  کنید تا دامنه به سرور شما اضافه گردد 

گردد. در ستون اول نام دامنه مشخ  شده ( افزوده میCurrent domainsهای شما در باالی صفحه )بینید که دامنه به فهرست دامنهحال می

دهاد کاه اگار وم وضدیتِ نن دامناه را نماایش میهای سایت نشان داده شده است. در ستون سسازی فایلاست. در ستون دوم مسیر پوشۀ ذخیره

قاه ز است چناد دقینوشته شده باشد، به ایز مدنی است که سایت همین  فدال است. اما مدموالً پس از افزودن دامنه به سرور، ممک Liveعبارت 

ناه از روی نن دام Deleteن روی دکمۀ با کلی  کرد درنید. طی شدن ایز مدت زمان طبیدی است؛ نگران نباشید.Live طول بکشد که به حالت 

 گردد.سرور شما حاف می

 

ی نگاه دهد هم اندکها رخ مینشنا شدید. اما بهتر است از اتفاقاتی که در پشت پردۀ ایز افزودن و کاستز Domainsتا اینجا با ابزارهای بخش 

 شوید. مطمئناً به دردتان خواهد خورد.
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مناه ( مخات  هماان داZone Fileسرور شاما یا  فایال منطقاه ) DNS، در اولیز گام در سرویس Zpanelبا اضافه کردن ی  دامنه از طریق 

شاود کند. ایز اطاعات برای سرورهای دیگر روی شبکۀ اینترنت ارساال میشود که اطاعات رکوردهای نن دامنه را در خود ذخیره میساخته می

ماند که شما عاوه بر اینکاه ندرس م ل ی  دفتر تلفز می DNSترس باشد. به عبارتی ساده، گردد تا سایت شما برای همگان قابل دسکه باعث می

ا با دیگران به اشتراک بگااریاد ای از ایز دست رتوانید شماره و اطاعات اضافیهای دیگر را در نن ذخیره شده دارید، میها و هاستو شمارۀ سایت

 شما دسترسی داشته باشند. های روی سرورتا ننها هم بتوانند به سایت

سارور ( هام درون وبVirtual Hostمیزبان مجاازی ) دهد ایز است که؛ ی رخ می Zpanelاما ی  کار مهم دیگری که با افزودن ی  دامنه به 

Apache زدیاد کننادگان ساایت ائۀ خدمات به بادهد. کارش ارشود. حتماً تا اینجا فهمیدید که نپاچی که کاری برای ما انجام میشما ساخته می

شاود کاه بارای نن یا  پوشاۀ سرور نپاچی ساخته میمیزبان مجازی در وبکنید، است. به میزان سایتی که شما از ایز طریق به سرور اضافه می

 شود.های سایت اختصاص داده میخاص جهت ذخیرۀ فایل

 

DNS Manager سرویس ، مدیریتDNS 

شود. که درون نن فایل رکوردهایی مرباوط باه ساخته می DNSمنه به سرور، ی  فایل منقطه روی سرویس تا اینجا فهمیدیم که با افزودن ی  دا

نیناد و ایاز رکوردهاا را برداشاته و در ساطح های دیگار میهمان دامنه است. ایز رکوردها برای شناساندن سایت به دنیا کاربرد دارد. یدنی رایانه

 سی افراد به سایت شما، ایز روال باید صورت گیرد.کنند. پس برای دستراینترنت منتشر می

فرض و مورد نیاز به صورت خودکار برای همان دامناه سااخته کنید، رکوردهای پیشبه سرور اضافه می Domainsای را از صفحۀ زمانی که دامنه

بینید، ی  فهرست کشاویی ویر نن را در زیر میتوانید ببیند. در ایز صفحه، که تصمی DNS Managerشوند که شما ننها را از طریق صفحۀ می

رای شاما ظااهر باکلی  کنید تا رکوردهای مخات  هماان دامناه  Editوجود دارد که اول باید نام ی  دامنه را از نن طریق انتخاب کنید و روی 

 شوند.
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کاه  Aقابل دسترسای هساتند. ما اً رکورهاای انند در صفحۀ جاری شوند که به صورت سربرگ مهای مختلفی تقسیم میبندیرکوردها به دسته

ها کارایی خاص خودش قرار گرفتند. هر کدام از ایز رکورد Aکاربرد به مراتب بیشتری نسبت به رکوردهای دیگر دارند، در سربرگ با همیز عنوان 

ۀ شما را سااخته اسات. وردهای مورد نیاز دامنبه صورت خودکار رک Zpanelرا دارد. در حالت عادی هم شما نیازی به ویرایش ننها ندارید. چرا که 

 رکاوردما اً یا   افه کنیاد.. اما گاهی اوقات نیاز دارید دستی چنادتا رکاورد دیگار هام اضاFTPهای ایمیل و حتی رکوردهای مرتبط با سرویس

Wildcard خواهید بسازید. پس باید روی دکمۀ میAdd New Record  یا  خاناه بااز شاود و شاما همیز جادول  در انتهایکلی  کنید تا

وارد  رد مدتبر اسات رانام رکورد )در ایز م ال *( را وارد کنید و در ستون دوم میزان زمانی )به ثانیه( که نن رکو Host Nameبتوانید در ستون 

ر گااهی از اوقاات د نماییاد.کلی   Saveسرور خودتان است( را وارد کنید و روی دکمۀ  IPسرور مورد نظر )که مدموالً  IPکنید و در ستون سوم 

ز ماورد توجاه در اعمال تغییرات باید باه ایا موجود در باالی صفحه هم کلی  کنید تا تغییرات ذخیره گردند. Save Changesباید روی دکمۀ 

 وند.های اصلی سرور شما انجام شداشته باشید که مدت زمانی نیاز است تا تغییرات روی سرویس

 

ر زیار اییز همیز صفحه عبارتی مانند تصاویاما در پ های خود داشته باشید.کنترل کاملی روی رکوردهای ت  ت  دامنهید به ایز ترتیب شما قادر

 بینید.ای که همین  درون نن هستید را میهای دامنهDNSخواهید دید. اینجا شما وضدیت فایل ناحیۀ دامنه یا وضدیت 
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را نشان داد، به ایز مدنا است کاه هماه چیاز درسات  Your DNS zone has been loaded without errorsاگر م ل تصویر باال عبارت 

ل مواجاه کحتماً با مشا است و مشکلی در رکوردهای دامنۀ شما نیست. اما اگر رکوردی را بد تنظیم کرده باشید یا تغییری غیر اصولی داده باشید،

سترسی بازدید کنندگان ساایت دراد را هر چه سریدتر رفع کنید. چرا که ممکز است کند که ایز ایاز شما درخواست می Zpanelخواهید شد که 

 شما با مشکل همراه گردد.

 

Parked Domainsهای پارک شده، مدیریت دامنه 
 فارض باه بازدیاد کننادگان یا  دامناۀهای پارک شده است. منظور از پارک کردن دامنه، نمایش یا  صافحۀ پیشبخش بددی مربوط به دامنه

هایی امناهده برای چنیز اینترنتی است که صاحب نن شما هستید و فداً قصد ندارید روی نن سایت خاصی رو باال بیاورید. البته لزومی هم ندارد ک

ی نن دامناه ورساایت فداالی  کار خاصی انجام دهید. اما اگر قصد دارید که به دیگران ایز مورد را یادنور شوید که ایز دامنه از نن شماست، و فداً

 توانید نن دامنه را به صورت پارک شده در بیاورید.دهد، میخدماتی را ارائه نمی

دهد. پس اگر قصد افزودن ی  دامنه به صورت ای را پارک نکرده باشید، م ل تصویر زیر هیچ موردی را به شما نمایش نمیاگر تا اینجای کار دامنه

 اً ماوارد کنیاد؛  Domain nameدر جدباۀ  wwwقسمت پاییز ایز صفحه نشاانی دامناه را بادون را دارید، باید از  Zpanelپارک شدن به 

jamaltv.com  و رویCreate .باید  از نن حتماً ایز دامنه نباید قباً به هیچ روشی روی سرور شما وجود داشته باشد و البته قبل کلی  نمایید

ns هایش از طریق پنل مدیریت دامنه به درستی رویns.های اختصاصی سرور شما تنظیم شده باشد 

 

شود ایز دامنه به صورت فرض را خواهید دید که متاکر میبا پارک شدن ی  دامنه، اگر از طریق مرورگر همان دامنه را باز کنید، ی  صفحۀ پیش

طریاق ویارایش هماان فایال از مسایر  های پاارک شاده را ازپارک شده روی ایز سارور قارار دارد. البتاه بایاد گفات، محتاوای صافحات دامناه

/var/www/… خواهیم.های پارک شده چیزی به نمایش درنیدکه ما میتوان کاری کرد که در صفحۀ دامنهم اً میتوان انجام دادم. می 
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Sub Domainsها، مدیریت زیر دامنه 
 باید sub.yourdomain.irد که نشانی نن به ایز صورت باشد؛ خواهید سایتی داشته باشیها هم که کاماً مشخ  است. اگر میکاربرد زیردامنه

نام بارده  دومیز است که ممکز است در جاهای مختلف به اشتباه به ایز صورت از زیردامنهاز قابلیت زیردامنه استفاده کنید. زیردامنه همان ساب

 باشند.

اً شبیه به دامناه ش باالی صفحه قابل نمایش است. ساخت زیر دامنه دقیقدارید که در بخ jamaltv.comدر تصویر زیر ما ی  زیردامنه از دامنۀ 

 وارد کنید و از فهرست sub-domainدر جدبۀ  نام زیر دامنه را Create a new sub-domainاست. یدنی از قسمت  Domainsاز قسمت 

هم طباق توضایحات  Home Directoryاز قسمت  کنید. اخته شود را انتخابای که قرار است زیردامنه برای نن سکشویی مقابل نن، ی  دامنه

کلیا  کنیاد. زیار دامناۀ شاما  Createوانند قرار گیرند. در نهایات روی دکماۀ های ایز زیردامنه در کجا بتنید که فایلکتوانید تدییز قبلی می

باه مدناای  Statusتون سانیاد تاا عباارت زیار باید مدت زمانی را صابر کگردد. فقط شود و به فهرست باالی همیز صفحه افزوده میساخته می

زیردامناه  کلیا  کنیاد. باا ایاز کاار Deleteتغییر حالت پیدا کند. برای حاف کردن ی  زیردامنه هم کافی است روی دکمۀ  Liveوضدیت، به 

 شود.حاف می

 

فت ایز اتفاقات دقیقاً شبیه زمانی است که شما ی  دامناه افتد، باید گخواهید بدانید با افزودن ی  زیردامنه، در پشت پرده چه اتفاقاتی میاگر می

شاود. بلکاه اگار باه بخاش رکوردهاای ( ساخته نمیZone Fileکنید. با ایز تفاوت که برای زیر دامنه ی  فایل منطقه )اضافه می Zpanelرا به 

 شود.سرور ساخته می IPای نن زیردامنه ساختید با مقدار برای دامنۀ اصلی که شما بر Aهمان دامنه مراجده کنید، خواهید دید ی  رکورد از نوع 
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که تمام کارها  هایی که قباً به سرور اضافه کردیم، کاری خاصی نیاز نیست انجام دهیم. چراپس باز هم با افزودن ی  زیر دامنه برای یکی از دامنه

 پی بگیریم. Zpanel ل را از طریق صفحاتدهد. ما فقط کافی است مراحبه صورت خودکار برای ما انجام می Zpanelرا 

نتوانیاد  بسیار حائز اهمیت اسات. چارا کاه تاا زماانی کاه Zpanelکه یادگیری کار کردن با ایز بخش از  Domainایز بود از توضیحات بخش 

، کسی قادر ها داشته باشیدنن سایت و به درستی با ننها کار کنید، مطمئناً اگر دنیای اطاعات هم روی های روی سرور خود را مدیریت کنیددامنه

افتد. اما توضایحاتی کنید، نیازی نیست بدانید در پشت پرده چه اتفاقی میکار می Zpanelبه دستیابی به ننها نیست. درست است که زمانی که با 

 که در ایز فصل خدمت شما دادم، در استفادۀ بهتر شما از سرور بسیار تاثیرگاار است.

 

  



76            

 

 

 

 

 

 

 های ایمیلحساب Mail:  همفصل ن
رد. در یدا خواهیاد کاایمیل یکی از اجزاء جدانشدنی هر سایت است. شما با هر سایت حداقل به ی  صندوق ایمیل مرتبط با همان دامنه هم نیاز پ

د، ی  فهرست از کساانی کاه سازید، برای هر کدام نام مستدار تدییز کنیبهای مورد نیاز خود را توانید ایمیلشما می Zpanelپنل  Mailقسمت 

ها را به ی  حساب ایمیل دیگر حتی خارج از سرور خود بسازید و صندوق خواهید برای ننها ایمیل ارسال کنید بسازید، امکان پاس دادن ایمیلمی

 میل سرور خود ارسال کنید.ایای را از ی  صندوق های رسیده به داخل نن را بخوانید یا نامهایمیل خود را به صورت برخط بررسی کنید و نامه

 

MailBoxesهای ایمیل، حساب 
ایمیال یا   حساابایمیل بسازید. منظور از  حسابید برای دامنۀ خود ی  رویم که شما قبل از هر کاری بامی MailBoxesاول از همه به سراغ 

کاه  Zpanelپس هار کجاای د. توانید قرار دهییهر ننچه که بخواهید م infoکه به جای  info@yourdomain.irایمیل به ایز صورت است: 

 ای همانند تصویر زیر باز شود.هستید، روی ایز پیوند کلی  کنید تا برای شما صفحه

های ایمیل موجود و قسمت دوم برای ساخت ی  در دو قسمت، قسمت اول برای مدیریت حساب Zpanelهای در ایز صفحه به مانند دیگر بخش

 Create a newای نسااختید، بایاد از قسامت اگار تاا االن حسااب ایمیلای بارای دامناهزارهای ایمیل گنجانده شادند. حساب ایمیل جدید، اب

mailbox  قسمت اول ایمیل را در جدبۀEmail Address هایی کاه قاباً باه وارد کنید و از فهرست کشویی روبروی نن یکی از دامنهZpanel 

رمز عبور ورود به حساب ایمیل را وارد کنید که بایاد سادی کنیاد از کلماات و حاروف  Passwordر جدبۀ مدرفی کردید را انتخاب کنید. حاال د

کنید، حساب ایمیل شما کلی  می Createزمانی که روی دکمۀ  ها نباشد.ای تشکیل شده باشد تا قابل حدس زدن توسط غریبهربط و پیچیدهبی
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قابل مشااهده اسات. از ایاز قسامت قادریاد عااوه بار اینکاه یکای از  Current mailboxesساخته شده و در جدول باالی صفحه، در قسمت 

مرتبط با همان حساب ایمیال، نن را  Edit(، با کلی  روی دکمۀ Deleteهای ایمیلی که تا به حال ساختید را حاف کنید )با کلی  روی حساب

ای ایز کار را انجام دهید. اطاعات دیگری م ل تاریخ شود به صورت دورهیشنهاد میویرایش کنید. م اً رمز عبور حساب ایمیل را تغییر دهید که پ

 ایجاد حساب ایمیل و همچنیز خود نشانی ایمیل به صورت ردیفی در ایز جدول قابل نمایش است.

 

، تاا حسااب کردید، مراحال بااال را طای کنیادد اضافه هایی که تا به حال به سرور خوهتوانید برای دامنبه هر تدداد ایمیلی که خواسته باشید، می

وز موثرتریز راهکار ارتباطی . ایمیل هنای دریافت کنیدخواهید از ننها نامهایمیل مورد نظر ساخته شده و شما نشانی نن را به کسانی بدهید که می

 در دنیای مجازی است.

 

Aliasesهای ایمیلهای مستعار برای حساب، نام 

Alias ز ایاز های مساتدار دیگاری باشاد، بایاد امستدار است. اگر دوست دارید حساب ایمیلی که در مرحلۀ قبلی ساختید، دارای نام به مدنای نام

هایی کاه توساط خواهید ایمیلبه عنوان ی  م ال کاربردی؛ اگر میهای ایمیل خود ایجاد کنید. های مستدار را برای یکی از حسابقسمت ایز نام

ید ی  حساب مستدار شما منتقل گردند، با info@domain.irشوند، به صندوق ارسال می mailalias@domain.irانی مخاطبان شما به نش

mailalias@domain.ir  بسازید و نن را بهinfo@domain.ir .هدایت کنید 
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ارد و Alisa Addressدر جدباۀ  قسمت اول ایمیل مساتدار را Create a new Aliasاز قسمت شوید و  Aliasesبرای ایز منظور وارد صفحۀ 

باید نشاانی مقصاد یاا  Destinationکنید. حاال از فهرست کشویی  های خود را انتخابکنید. سپس از فهرست کشویی روبروی نن یکی از دامنه

ا یمیل مقصاد رساب اپس دقت داشته باشید که ح همان حسابی که در مراحل قبلی به عنوان ی  حساب ایمیل حقیقی ساختید را انتخاب نمایید.

تا حساب ساخته شود. خواهید دید که باه تداداد  کلی  کنید Createحاال روی دکمۀ  های خود ایجاد کرده باشید.از قبل باید برای یکی از دامنه

انید ننها را حااف تو( ایمیل مستدار وجود دارد که میCurrent Aliasesایمیل مستداری که بدیز ترتیب ایجاد کردید، در قسمت باالی صفحه )

 دارد.نش دادن وجود یا ویرایش کنید. در تصویر زیر به دلیل اینکه تا به حال برای ایز حساب نام مستداری ساخته نشده است، چیزی برای نمای

 

ی  صندوق ایمیل بشاوند، های ایمیل مختلفی داشته باشید، اما همگی ننها وارد خواهید نشانیهای مستدار کاربردهای مختلف دارند. اگر میایمیل

هاایی کاه از طارف کااربران ارساال توانید از ایز امکان استفاده کنید. خیلی از اوقات بررسی کردن چندیز صندوق ایمیل برای خوانادن ایمیلمی

 کنند.یگر همۀ ننها وارد ی  حساب ایمیل شوند، کار را برای مدیر حساب ایمیل بسیار ساده مفرسایی است و اشود کار طاقتمی

 

Distribution Listsها، فهرست توزیع ایمیل 
Distribution Lists  نوری کردید و قصد ارساال ناماه باه فهرست توزیع است. منظور از فهرست ی  لیست ایمیل است که شما جمعبه مدنای

نوری کردیم، به صاورت هایشان را جمعنشانی ایمیل ی ی  عده کهشود که خواسته باشیم براننها را دارید. پس از ایز قابلیت برای ایز استفاده می

های ارسال ایمیل گروهی، به ایاز صاورت اسات. حلهای بسیاری وجود دارد. ولی یکی از راهیکجا ایمیل ارسال کنیم. البته برای ایز کار جایگزیز

از نن باه عناوان یا  ابازار  کان را فراهم کرده که بتوانایز ام Zpanelدهد. میزبانی وب اجازۀ ساخت فهرست توزیع ایمیل را میمدموالً هر پنل 

اول  ده اسات؛ قسامتشاایز صفحه هم از دو قسمت کلی تشاکیل  بازاریابی ایمیلی استفاده کرد و از منابع سرور خود برای ارسال ایمیل بهره برد.

 کاربرد دارد.ساخت ی  فهرست توزیع ایمیل جدید  های توزیع ایمیل و قسمت دوم برایلیستی از فهرست
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فهرسات  بینید. برای ساخت اولایزساخته نشده است، در تصویر باال شما موردی را در قسمت اول نمی یبه دلیل اینکه از قبل فهرست توزیع ایمیل

یز، یکای از ( ی  نشانی ایمیل را وارد کنید و از فهرست کشویی پایCreate a new Distribution Listایمیل باید از قسمت دوم ایز صفحه )

کنید، همان ایمیلی است که اگر شاما باه وارد می Email Addressنشانی ایمیلی که در قسمت  سرور خود را انتخاب کنید. متصل به هایدامنه

رویسای شود. مهم نیست که برای ارسال چنیز ایمیلی از چه سای را ارسال کنید، به صورت خودکار به تمامی مشترکیز فهرست ارسال مینن نامه

ای کاه در جدباۀ مااکور وارد کردیاد، ارساال کنیاد تاا بارای هماۀ میل یا یااهو ایمیلای را باه نشاانیکنید. م اً قادرید از طریق جیاستفاده می

 تان ارسال گردد.مشترکیز

ننهاا باا  به راحتای بتوانیاد بارای های ایمیل مشترکیز خود را به نن افزوده و تا پس از ایزپس از ساخت اولیز فهرست ایمیل خود، قادرید نشانی

 ارسال ی  ایمیل ساده به نشانی ایمیل تدییز شده، همان ایمیل را به تمامی کاربران فهرست ایمیل خود ارسال کنید.

 

Forwardsهای ایمیلیدهنده، پاس 
تلف ایمیل خود هستید، باید از ایاز امکاان های مخها در بیز حسابکاری نامهها است. اگر خواستار پاسدهندۀ ایمیلایز بخش همان بخش پاس

 Emailدهنادۀ ایمیال )باز هم ایز صفحه به دو بخش اول و دوم تقسیم شده است که از بخش دوم قادرید یا  پاساستفاده کنید.  Zpanelدر 

Forwarder.بسازید ) 

هایی که به ایز نشانی ارساال خواهیم نامهاب کنید. ما میهای ایمیلی که قباً ساختید را انتخنشانی ایمیلی از حساب Email Addressدر جدبۀ 

تواند از ی  سرویس خارج از وارد کنید. ایز ایمیل می Destinationشوند، به ی  ایمیل دیگر ارسال شوند. نشانی ایمیل مقصد را در قسمت می

شاوند، در که از صندوق اصلی به حساب ایمیل دیگری پاس داده میهایی خواهید نامهمیل یا یاهو. حاال اگر میسرور شما باشد؛ به عنوان م ال جی

ای باه کلی  کنید تا اگر ناماه Createرا انتخاب کنید. حال روی  Keep original messageهمان صندوق اصلی هم باقی بمانند، باید گزینۀ 

 ارسال مجدد گردد.نشانی ایمیل اولیه ارسال شد، به نشانی ایمیل ثانویه پاس داده شود و اصطاحاً 
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های شاما هایی که باه دیگار حساابشود که شما ی  حساب ایمیل اصلی دارید که می خواهید تمامی نامهدهندۀ ایمیل زمانی استفاده میاز پاس

ای از ناماه ، دیگر هایچشوند در حساب اصلی گردنوری شوند و ایز کار بدون اینکه ارسال کنندۀ نامه متوجه شود اتفاق بیافتد. با ایز کارارسال می

 شوند را از طریق تنها ی  حساب ایمیل ارسال کنید.ما ارسال میهایی که برای شتوانید پاسخ نامهماند و در کمتریز زمان مینظر شما دور نمی

 

Webmailها، ابزاری برای خواندن برخط ایمیل 
شوند. با ایز کار دیگر شما نیاازی های ایمیل شما ارسال میحساب یا حسابهایی است که به برای خواندن نامه Zpanelمیل از دیگر خدمات وب

 Outlookخوان یا دریافت کنندۀ ایمیال، م ال های استفاده از نرم افزارهای ایمیلبه نصب هیچ نرم افزاری روی رایانۀ خود ندارید. اما شاید مزیت

ی کاه افزارهایی داشته باشید تاا حتای زماانرا روی رایانۀ خود به وسیلۀ چنیز نرم هارا نداشته باشد که شما ی  نسخه از نامه Thunderbirdیا 

ست یکی از ننهاا اارهایی کافی که البته برای استفاده از چنیز نرم افز دسترسی به اینترنت ندارید، قادر به خواندن و حتی پاسخ دادن به ننها باشید.

س ایمیال واند با سارویرمزی که در زمان ساخت حساب ایمیل تدییز کردید را به نن بدهید تا بت را روی رایانۀ خود نصب نمایید و نشانی ایمیل و

 سرور شما تبادل اطاعات داشته باشد. ایز کار بسیار ساده قابل انجام است.
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پت ایاز کاار اساکریباا کلیا  نماییاد.  Launch Webmailباید به همایز صافحه رفتاه و روی دکماۀ  Webmailاما برای استفاده از امکان 

roundcube بور خود ل( و رمز عکه ی  نرم افزار تحت وب رایگان برای خواندن و ارسال ایمیل است باز شده و شما باید نام کاربری )نشانی ایمی

ی اماز یادداشات ر جاایکنید. بهتار اسات ایاز ماوارد را دسازید خودتان تدییز میها را در زمانی که حساب ایمیلی را میرا وارد کنید. ایز گزینه

 نمایید.

 

های ایمیال رایگاان بسیار ساده است. اگر تا به حال از سامانه roundcubeکلی  کرده تا وارد حساب ایمیل خود شوید. استفاده از  Loginروی 

های مختلفای را شااهد ا پوشهمیل استفاده کرده باشید، حتماً نمای ایز صفحه برای شما نشنا خواهد بود. در سمت چپ شمم ل یاهو یا حتی جی

 پوشاۀ های خاصای اسات. ما اًشود. هر پوشه شامل ناماههای مخت  همان پوشه برای شما باز میهستید که با کلی  روی هر کدام از ننها، نامه

inbox های رسیده از طرف فرستنده است.شامل نامه 

ماان هشود. دقت داشته باشید ما همۀ ایز کارها را فقاط درون ط صفحه باز میهای همان پوشه برای شما در وسبا کلی کردن روی هر پوشه، نامه

های ایمیل دیگر بر روی سارور خاود کااری دهیم و به حسابوارد کردیم، انجام می roundcubeاش را در صفحۀ ورود حساب ایمیلی که نشانی

گاری و رماز عباور ایز حساب خارج شده و دوباره با نشانی ایمیال دی در باال سمت راست صفحه از Logoutندارم. مگر اینکه با کلی  روی دکمۀ 

 شویم. roundcubeمربوط به نن وارد 

ار بااالی یرایشای در ناوودر تصویر زیر ما ی  نامۀ جدید داریم که با دوبار کلی  روی نن قادریم محتویات موجود درون نن را بخاوانیم. ابزارهاای 

ی نمااد برای باازبینی بارای وجاود یاا عادم وجاود ناماۀ جدیاد اسات. باا کلیا  رو Refreshبا عنوان  صفحه وجود دارد که اولی از سمت چپ

Compose توانیم ی  نامه برای شخصی دیگر که نشانی ایمیلش را داریام ارساال کنایم. همچنایز شود که میی  صفحۀ جدید برای ما باز می

)نمااد ساطح  Deleteی  بار روی نن کلی  کنیم تا انتخاب شود و سپس روی نماد  برای حاف کردن ی  نامه پس از خواندن و بررسی نن، باید

 زباله در باالی صفحه( کلی  کنید.

 کنند:هداری میهای خاصی را درون خود نگهای دیگری هم در نوار سمت چپ وجود دارد که هر کدام ایمیلصندوق

 Inboxهای شماست.ندوقِ ورودی نامه: ص 

 Draftsا هنوز ارسال نکردید.هایی است که نوشتید امره سازی ی  نسخه از نامه: صندوقِ ذخی 
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 Sentهایی است که ارسال کردید.: صندوقِ نامه 

 Junkفزار به عنوان هرزنامه تشخی  داده است )جفنگ(.هایی است که خود نرم ا: صندوقِ نامه 

 Trashبه حال توضیحاتش را خدمت شما دادم.هایی که تا های حاف شده از  هر کدام از صندوق: صندوقِ نامه 

 

 

های مهام و ز قسمتکار کنید. که بدون ش  یکی ا Zpanelبدیز ترتیب یاد گرفتید که چطور با امکانات حساب ایمیل و ارسال و دریافت نامه در 

 مجادد مطالداه اسات هماان قسامت را پرکاربرد هر سرور در شبکۀ جهانی اینترنت است. اگر راجع به هر قسمت از ایز فصل مشکلی دارید، بهتار

 کنید.
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 هاخرده فروش Reseller:  فصل دهم
ه انجاام چنایز کااری امکانی را برای همه فراهم کرده است که قادر با Zpanelاگر خواسته باشید اقدام به فروش فضای میزبانی به دیگران کنید، 

فروشان فضایی را از شمای مادیر کال سارور شود. ایز خردهفروش هم شناخته میدهوجود دارد که به عنوان خر Resellerباشند. بخش با عنوان 

فروشند. البته قبل از اینکه شما بتوانیاد های میزبانی با حجم و فضای مشخ ، به مشتریان و مصرف کنندگان نهایی میبستهگیرند و با تدریف می

خت ی  حسااب هایی را تدریف کنید تا پس از نن قادر باشید با سابسته Package Managerچنیز کار را انجام دهید، شما هم باید از قسمت 

 اربران دیگر را بدهید.کفروشان، به ننها امکان فروش حساب به کاربری برای خرده

 

 

Client Notice Managerها، مدیریت اطالعیه 

شوند. اگر اخبار مهمای داریاد کاه بایاد می Zpanelحساب خود در رسانی به همۀ کسانی است که وارد های اطاعایز قسمت برای مدیریت پیام

د اسات. ای وجود دارد که باید راجع به نن توضیح دهید، ایز قسمت مکان خوبی برای ارائۀ چنیز توضیحاتی باه کااربران خاوهمه بدانند یا مساله

ای راجاع باه انادازۀ محدودیت جدی ه کاربران خود نشان دهید. البتهتوانید بالبته باید دقت داشته باشید که در نن واحد شما فقط ی  پیام را می

 های کوتاه و جامدی را بنویسید که کاربران شما هم فرصت مطالدۀ نن را داشته باشند.ایز پیام وجود ندارد. ولی سدی کنید پیام
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شود که ی  هشداری را به ی صفحات باز میر باالی تمامشوید، ی  نوار رنگی دزمانی که خود شما، به عنوان مدیر کل سرور، وارد حساب خود می

 بروید. Client Notice Managerیت نن باید به قسمت فرضی است که برای پاک کردن یا مدیریشدهد. ایز همان هشدار پشما نشان می

اال باا کلیا  فارسی در نن وارد کنید. ح د را بهتوانید پیام خوهمانطور که در تصویر زیر شاهد هستید، تنها ی  جدبه در اینجا خواهید دید که می

ت شوند، ایاز پیاام را در بااالی تماامی صافحاتغییرات را ذخیره کنید تا بار دیگر که کاربران شما به حساب خود وارد می Save changesروی 

 حساب خود بتوانند مطالده کنند.

 

باۀ نید، شاید بهتر باشاد کاه اگار نیاازی باه نماایش نن نیسات، جدنمایش در می به دلیل اینکه ایز پیام در تمامی صفحات به صورت اجباری به

Notice message .از  که در خیلایبه دلیل این را خالی کنید و روی دکمۀ ذخیره کلی  کنید تا ایز جدبۀ اطاع رسانی دیگر نمایش داده نشود

 تواند باشد.مواقع ایز جدبه برای کاربران شما نزاردهنده می

 

Manage Clientsمدیریت مشتریان ، 
های مورد نیاز، ی  کاربر جدید توانید شاهد باشید، از طریق پر کردن گزینههای کاربران خود را میدر ایز زیربخش عاوه بر اینکه ت  ت  حساب

 فزودن ی  کاربر یا مشتری به قرار زیر است:های مورد نظر برای اهم به سامانه اضافه کنید. گزینه

 Usernameد حۀ وجاود وار: نام کاربری است که کاربر برای وارد شدن به حساب خود باید از نن نگاه بوده و در جدبۀ نام کااربری صاف

 کند.

 Password رمز عبوری است که کاربر باید بداند تا بتواند وارد حساب خود شود. رمز عبوری خود :Zpanel ساازید کاه بارای شاما می

صادفی دیگر بسازید. ایز رمز را در تی  رمز عبور  Generate Passworد را وارد کنید و هم با کلی  روی توانید هم رمز عبور خومی

 جایی مطمئز یادداشت کنید که سر فرصت نن را به مشتری خود بدهید.
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 Group گروه کاربری است که شما از قبل از قسمت :Manage Groups ا ددی نشانساختید. با نحوۀ ساخت گروه کاربری در بخش ب

ا انتخاب ه، ی  گروه رخواهید شد. اما همیز را بدانید که اگر از قبل گروهی را ساخته باشید، قادرید از فهرست کشویی روبروی ایز گزین

 کنید.

 Package ی  بستۀ میزبانی است که قباً شما از قسمت :Package Manager  ساختید. دقات داشاته باشاید کاه قبال از سااخت

 برای ی  شخ ، حتماً باید ی  بستۀ میزبانی تدریف کرده باشید.حساب کاربری 

 Full Nameتوانید در ایز جدبه وارد نمایید.: نام کامل کاربر را می 

 Email address نشانی ایمیل کاربر را درایز جدبه وارد کنید. ایمیل باید مدتبر باشد. چرا که :Zpanel ه عناوان مادیر و خود شما با

 با وی ارتباط خواهید داشت. سرور از نن طریق

 Postal addressهای توانید در ایز قسمت وارد کنیاد. در تصاویر زیار باه صاورت عملای گزیناه: نشانی پستی کاربر جدید را هم می

 مختلفی از ایز صفحه که تا به حال توضیح دادم نورده شده است.

 

 Postal codeکد پستی کاربر جدید : 

 Phone numberکاربر جدید : شماره تلفز 

 Send welcome emailنماد گاویی ارساال گاردد، : اگر قصد دارید پس از ساخت ایز حساب، برای صاحب حساب ی  ایمیل خوش

 مه قابل تدییز است.های بددی متز و عنوان ناتوانید ایز گزینه را فدال نمایید. البته از گزینهمی

 Email subjectنمدگویی: عنوان نامۀ خوش 

 Email bodyقرار  {{}}بینید که از عباراتی استفاده شده که درون توانید در ایز جدبه وارد کنید. در ایز جدبه می: متز خود نامه را می

 {fullname}}گیرناد. ما اً متغیار گرفتند. ایز عبارات متغیرهایی هستند که به جای مقدار خاصای مارتبط باا هماان کااربر قارار می
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همیز صفحه وارد کردید. از ایاز قابلیات  fullnameگیرد که مدادل همان مقداری ست که در گزینۀ ه قرار میبه جای نام فرد گیرند {

 توانید استفاده کنید.هایتان میسازی نامهبرای شخصی

 Saveد، ز کردیاتدیای : حاال باید کلی  روی ایز دکمه، تغییرات ذخیره شده و حساب کاربری برای فرد ماکور که اطاعااتش را در بااال

 گردد.فزوده میاساخته می شود. از قسمت باالی همیز صفحه هم مشاهده خواهید کرد که نام ایز کاربر به فهرست کاربران موجود شما 

 

 

چنایز یا  و هم گرروه کراربریالبته همانطور که گفته شد، شما باید قبل از اینکه ی  حساب کاربری برای شخصی خاص بسازید، حداقل ی  

 هم بسازید که توضیحات نن را در ادامۀ همیز فصل از کتاب خواهید خواند. ای میزبانیبستۀ فض

 

Manage Groupsهای کاربری، مدیریت گروه 
بندی کاربران سرور اسات. خاود شاما های کاربری، نوعی روش برای دستهمنظور از گروه ایز قسمت قابل انجام است. های کاربری ازمدیریت گروه

را نصب کردید و تنظیمات نن را انجام دادید. اما از ایز پس هر کاربری که باه روش توضایح  Zpanelشوید که مدیر کل شناخته میکه به عنوان 

 Manageهای کاربری را هم خود شما در قسامت داده شده در بخش قبلی، به سرور اضافه کنید، باید در ی  گروه کاربری جای گیرد. ایز گروه

Groups گروه کاربری از قبل تدییز شده در 3نید. البته کتدریف میZpanel  قرار زیر است: بهوجود دارد که 

1. Administratorsمدیران ارشد : 

2. Resellersخرده فروشان : 

3. Usersکاربران نهایی یا مصرف کنندگان : 

ه االن هیچ کااربر دیگاری را باه سارور اضاافه کنید. اگر تا بتدداد کاربران ایز سه گروه کاربری را مشاهده می Default user groupsاز بخش 

دهد ایز سرور ی  مدیر کل دارد و نن هم شاما هساتید. است که نشان می Administratorsجلوی  1نکرده باشید، خواهید دید که فقط عدد 

ربری دیگر، تا نخر ثابت بمانناد. اماا برای دو گروه کا 0و دو عدد  1های خود نصب کرده باشید، شاید ایز عدد را برای مدیریت سایت Zpanelاگر 
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یاا در اختیاار  زمانی که قصد مدیریت سرور به صورت گروهی را داشته باشید، یا خواسته باشید فضاها و امکاناتی از سرورتان را به فاروش برساانید

 ایز صفحه شاهد باشید.گروه کاربری وکاربر تدریف نمایید و تدداد هر کدام از کاربران را در ، قادرید دیگران قرار دهید

 

توانند حتای کااربران دیگار را هام های سرور هستند. ننها م ل خود شما می( قادر به دسترسی به تمامی قسمتAdministratorsمدیران کل )

اسات اگار مطمائز  ای ایجاد کنید که از عملکرد ننها اطمینان کامل دارید. حتای بهتارتوانید چنیز دسترسیمدیریت کنید. تنها برای کسانی می

 هایی حار کنید.، از اعطاء چنیز دسترسیز اطاعات فنی خوبی برخوردار استکه فرد مورد نظر ا نیستید

یحات نام و توضا Create new user groupفرض، کافی است از قسمت به هر حال، برای ساخت ی  گروه کاربری جدید به غیر از موارد پیش

. یاز کاار را انجاام دهیادبه هر تدداد که خواسته باشید گروه ایجاد کنید، باید ا )دکمۀ نبی رنگ( کلی  نمایید. Createگروه را وارد کنید و روی 

توانید ننها را مدیریت کنید. باه قابل نمایش است و می Current user groupsهای شما با بارگااری مجدد همیز صفحه، در قسمت حاال گروه

 اربری که قباً ایجاد کردید را حاف کنید یا تغییرات دیگری را در نن بدهید.عنوان م ال قادرید، ی  گروه ک

ت های کاربری خدمت شما ارائه کنم، باید به ساخت ی  گروه بارای پاساخگویی باه ساواالاگر خواسته باشم ی  م ال عملی راجع به ساخت گروه

 Module Adminها یاا توانید از قسمت مدیریت افزونهساخت چنیز گروهی میدیگر کاربران اشاره کنم که وظیفۀ پشتیانی را بر عهده دارند. با 

یا بسته کنید. که ایاز کاار را  را برای نن باز Zpanelهایی از سیستم که در فصل پنجم به طور کامل راجع به نن صحبت کردم، دسترسی قسمت

لی را برای مدیریت کاربران به شاما امکانات بسیار کام Zpanelبینید که می باید بسته به نوع کاری که قرار است نن گروه انجام دهد، انجام دهید.

 نید.کتوانید سرورتان را به خوبی مدیریت دهد که با استفاده از ننها، میارائه می
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Package Managerهای میزبانی، مدیریت بسته 
خواهید ننها را به عناوان خارده فاروش یاا ی کسانی است که شما میهایی براهای میزبانی که در اصل بستهبخش مدیریت بستهرسیم به حال می

Reseller کاناات پردازم که برای ایز منظور باید اشاره کرد که بساتۀ میزباانی باه یا  مجموعاه امبه کار گیرید. اول به تدریف بستۀ میزبانی می

 10کنید کاه شاامل م اً شما ی  بسته تدریف می تدییز شده هستند. از امکانات تا سقف شود که کاربران در نن دسته قادر به استفادهاطاق می

باشد. ... می وعدد حساب ایمیل  FTP ،15عدد حساب  5گیگابایت ترافی  رد و بدل شده بیز سرور و شبکه،  100گیگابایت فضای ذخیره سازی، 

ادر باه قاد. ایز فرد و تمامی افرادی که در ایز بساته جاای دارناد، دهیکنید و ایز بسته را به او اختصاص میحاال ی  کاربر در سیستم تدریف می

ا حساب ایمیل بسازند. به همیز ترتیب از دیگر امکاناتی که شم 15توانند بیشتر از گیگابایت نیستند، یا نمی 10استفاده از فضای میزبانی بیشتر از 

 کنند.اده میکنید، تا سقف مجاز استفدر زمان ساخت ی  بستۀ میزبانی تدییز می

ده های میزبانی را بارای کااربران خارهای میزبانی برای کاربر نهایی نیستید. بلکه شما باید بستهشما به عنوان مدیر کل سرور، قادر به تدریف بسته

که خواساته باشام ز ایناقدام کنید. البته قبل ا  Create a new packageبرای ایز منظور باید از قسمت  بسازید. فروش یا همان کاربران میانی

های میزبانی که از قبل ساختید توانید بستههای ایز بخش را خدمت شما توضیح دهم، باید بدانید که از قسمت باالی همیز صفحه، شما میگزینه

مان بستۀ مادیر کال وجود دارد که اولی ه Demoو  Administrationفرض از همان اول، دو بستۀ میزبانی با عناویز را ببینید. به صورت پیش

 بق نماوزش فصالاست که هیچ محدودیتی برای هیچ کدام از امکانات سرور ندارد. یدنی خود شما اگر به قسمت نمایش اطاعات حساب بروید )ط

ساروری  ونیست دانید که در عمل ایز گونه هیچ محدودیتی برای هیچ کدام از امکانات سرور ندارید؛ همه چیز نامحدود است! البته حتماً می سوم(

گوید که امکانات شما نامحادود اسات، نشاان از مادیر کال ما میبه ش Zpanelکنید دارای منابع محدود است. اما اینکه در که شما خریداری می

 بودن شما دارد.

را بردارید و  جود داردنام کاربری و رمز عبوری که در ننجا و Editی  حساب نمایشی است که قادر با کلی  کردن روی دکمۀ  Demoاما حساب 

توانناد بادون ثبات ناام وارد حسااب خواهید کاربران شما نن را ببینند. به ایز ترتیاب، ننهاا میدر جایی از سایت یا وباگ خود قرار دهید که می

یزبانی ما همان بستۀ مایشی یشوند و امکانات نن را ببینند. اما قادر به ویرایش و تغییرات درون نن نیستند. ایز خاصیت نسخۀ ن Zpanelنمایشی 

Demo کند. بدون اینکه بتوانند درون سرور دستکاری انجام دهند.است که کاربران را با امکانات پنل نشنا می 

 های مورد نظر را طبق توضیحات زیر یکی یکی پر کنید.رویم به سراغ ساخت ی  بستۀ میزبانی که برای ایز کار گزینهحاال می

 Package nameاً بستۀ متوانید فارسی یا انگلیسی وارد کنید. اما بهتر است انگلیسی باشد. م بستۀ میزبانی را اینجا وارد کنید. می: نا 

 "Reseller 1":  1خرده فروشی شماره 

 Enable PHP برای فدال کردن :PHP های برای نن کاربر، جهت اجرای اسکریپتphp توانید ایز گزینه را فدال کنید.می 

 Enable CGIهای : برای فدال کردن اجرای اسکریپتCGI توانید ایز گزینه را فدال کنید.روی فضای میزبانی می 

 No. Domainsهایی که فرد مورد نظر در ایز بسته، قادر به میزبانی روی فضای میزبانی خودش اسات را در ایاز قسامت : تدداد دامنه

 ی عدم محدودیت برای ایز بستۀ میزبانی است.، به مدنارا وارد کنید -1وارد کنید. اگر مقدار 
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 No. sub-domainsهایی که در ایز بسته کاربر قادر به اضافه کردن است.: تدداد زیردامنه 

 No. parked domainsکه در مورد پارک کاردن دامناه در فصال درون حساب خود پارک کندتواند هایی که کاربر می: تدداد دامنه .

 ی داده شد.هشتم توضیحات تکمیل

 No. mailboxesبر در ایز بستۀ میزبانی قادر به ساخت انها است.های ایمیلی که کار: تدداد حساب 

 No. Forwardersهای ایمیلی که کاربر در ایز بستۀ میزبانی قادر به اضافه کردن به حساب خود است.: تدداد پاس دهنده 

 No. Dist listsحساب خود است. در ایز بستۀ میزبانی قادر به افزودن بههای توزیدی که کاربر : تدداد فهرست 

 

No. FTP accoutnsپی که کاربر در ایز بستۀ میزبانی قادر به افزودن و استفاده از ننها است.تیهای اف: تدداد حساب 
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No. MySQL databaseای که کاربر قادر به افزودن در ایز بستۀ میزبانی است.های داده: تدداد پایگاه 

Disk Space quotaای ی خواهیاد بار: میزان محدودیت مصرف فضای قابل میزبانی که ایز عدد را باید به واحد مگابایت وارد کنید. م اً اگار ما

د حادودیت بارای ایاز ماورمرا وارد کنید، به مدناای عادم  0را وارد نمایید. اگر  10000گیگابایت را در نظر بگیرید، باید عدد  10ایز بسته مقدار 

 است.

Monthly bandwidth quotaایاد از : میزان ترافیکی که درایز بسته مجاز به رد و بدل شدن است. برای وارد کردن عادد ایاز گزیناه هام ب

 دستور باال تبدیت کنید.

 

ه کاردن یا  کااربر را باه شود و از ایز به بدد زماانی کاه قصاد اضاافکلی  نمایید، ایز بستۀ میزبانی فوراً ساخته می Saveحاال اگر روی دکمۀ 

Zpanel ها از امکانات سرور شما استفاده کناد. اگار یادتاان توانید ایز بستۀ میزبانی را انتخاب کنید تا ایز فرد بتوانید با ایز محدودیتدارید، می

کردیم، گروه کاربری و بستۀ ز میکاربری را تدریف کنیم که یکی از مشخصاتی که باید تدییقادر بودیم  Manage Clientsباشد، ما از زیر بخش 

 توانیم ی  بستۀ میزبانی بسازیم.میزبانی بود. که در ایز قسمت یاد گرفتید چطور می

 

Theme Managerمدیریت قالب ، 

ا شام PHPان ی  اسکریپت به عنو Zpanelدهند. در امکان نصب و یا حتی طراحی ی  قالب را به اشخاص ثالث می PHPهای مدموالً اسکریپت

دارد کاه  Theme nameی  فهرست کشویی با نام  Theme Managerکار صفحۀ  توانید روی سامانۀ خود قالب نصب کنید. که برای ایزمی

، تغییارات Saveنصب شده است را انتخااب کنیاد و باا کلیا  روی دکماۀ  Zpanelهایی که از قبل روی توانید از طریق نن نام یکی از قالبمی

توانید ی  قالب سفارشای بنویساید کاه بارای ایاز کاار می Zpanelقالب  گردد. خود شما هم با نگاهی از توابعقالب تدویض میشود و اعمال می

 الزم و ضروری است. PHP زبان برنامه نویسی و HTML ،CSSدانستز کدنویسی 
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یم اقادام باه ما پیش نمده باشد که اگار خواساته باشاهم نشنا شدید. شاید ی  سوال در ذهز ش Resellerبدیز ترتیب با نحوۀ کار کردن بخش 

های ستما باید از سییفروش فضای میزبانی کنیم، چطور باید کارهای حسابداری و دریافت و پرداخت پول را انجام داد؟ جواب سوال شما ایز است. 

ها را به صورت دستی پرداخت هزینه یا دریافت و باشند. را داشته Zpanelها باید قابلیت اتصال به واسط حسابداری استفاده کنید. که ایز سیستم

ه باما هام اقادام شاانجام دهید. یدنی از مشتری خود بخواهید که مبغلی را به حساب شما واریز کز و شماره پرداخت را برای شاما ارساال کناد. 

اهاد ری از شاما خودر سطح وسیع، انرلی بسایاید گفت ساخت دستی حساب برای وی نمایید. ایز کار هر چند بدون هزینه قابل انجام است. اما با

 گرفت.

ااشاتز فضاای گچنیز امکاناتی را برای فروش حسااب و همچنایز در اختیاار  Zpanelالبته به ایز نکته هم باید دقت داشته باشید که هر چند 

اشاید هار بتوجاه داشاته  یادی دارد. باید به ایز نکتاهمیزبانی ب دیگران فراهم نورده است. اما هنوز تا رسیدن به ی  نقطۀ مطلوب فاصلۀ بسیار ز

های های بسایاری بارای میزباانی ساایتهای شخصی خوب و کااربردی باشاد، اماا ضادفچقدر ایز پنل برای مدیریت سرور جهت میزبانی سایت

 باشد.پشتیبانی میشتری و های مدروف مدیریت ممشتریان دارد. که یکی از ننها ضدف در امر حسابداری و اتصال به سیستم
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 هامدیریت فایل ،File Management:  فصل یازدهم
طمئنااً م حل مناسبی برای کنترل، ساخت و سازماندهی پرونده و پوشه نداشته باشایم، در سرور یکی از اصول، مدیریت فایل است. تا زمانی که راه

نگیز، سادهد. اما برای کارهاای لینوکس به ما امکان مدیریت فایل و پوشه را می کار ما خیلی سخت خواهد شد. البته باید گفت، همان خط فرمان

هاای  پنلبر و خسته کننده است. پس باید بتوانیم از ی  راه جایگزیز برای ایز امار اساتفاده کنایم. مدماوالًایز روش مدیریت پرونده بسیار زمان

فرض دارای چنیز امکانی نیسات. بلکاه به صورت پیش Zpanelدارند که البته  File Managerمدیریت سرور ی  امکان به نام مدیریت فایل یا 

شه اساتفاده کنایم. البتاه استفاده کرده و از نن برای مدیریت گرافیکی و سادۀ پرونده و پو Ajaxplorerایز ما هستیم که باید از ی  افزونه با نام 

سابب  است. ایز پروتکل مخصوص انتقال فایل است و FTPاده از پروتکل د که همان استفکار دیگر برای مدیریت ایز گونه محتوا وجود داری  راه

تاوانیم باه شود. درایز فصل ما با ایز مبحث کار داریام کاه چطاور میای دیگر روی شبکه میها از ی  رایانه به رایانهانتقال و مدیریت راحت داده

شود، های پیکربندی انجام میالً با استفاده از فایلیکربندی ت  ت  اجزاء سرور، که مدموها روی سرور لینوکس و همچنیز پمنظور مدیریت سایت

 استفاده نماییم. FTPو  Ajaxplorerاز امکاناتی م ل افزونۀ 

 

 

FTP Accountپیتیهای اف، حساب 
های دیگاری را شده است. البته اگر افزونهتشکیل  FTP Accountsفقط از ی  زیر مجموعه با عنوان  Zpanelدر  Fileبخش یا فهرست کشویی 

کاار داریام. طریقاۀ سااخت و مادیریت  FTPهای اضافه نمایید، حتماً مواردی افزوده خواهد شد. کاه البتاه در اینجاا ماا باا حسااب Zpanelبه 

دارد که اگر با  ProFTPDبه نام  FTPباید توجه داشته باشید که سرور شما ی  سرویس های ایمیل است. دقیقاً شبیه به حساب FTPهای حساب

فقط کافی اسات باه ایاز بخاش مراجداه تمامی تنظیمات و پیکربندی مورد نیاز را برای شما انجام خواهد داد.  Zpanelکارکرد نن نشنا نباشید، 
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 FTPوارد شادن باه حسااب  اقدام باه FileZillaم ل  FTPبسازید و با استفاده از ی  نرم افزار سمت مشتری  FTPکرده و ی  یا چند تا حساب 

 های مورد نظر خود را رد بدل کنید.ها و حتی پوشهسرور خود شده و فایل

سرور داریم که ایز کار  روی FTP، ما یکی نیاز به سرویس FTPبرای برقراری ارتباط با استفاده از پروتکل پس همانطور که حتماً تا حاال فهمیدید، 

یا  حسااب  FTP Accountsکند وما فقط باید از طریق صافحۀ دنی تنظیمات و تمامی موارد را کنترل میدهد. یانجام می Zpanelرا برای ما 

FTP ( بسازیم. از طرف دیگر ی  نرم افزار سمت مشتریClientهم نیاز داریم که روی رایانۀ خودمان نصب باشد که با استفا ) ،ده از ایز نرم افازار

شود و حاال نوبت به مادیریت و دهیم و اتصال برقرار میدرگاه )پورت(، نام کاربری ورمز عبور را به نن می)همان سرور خودمان(،  FTPنشانی سرور 

 سرور خودمان استفاده کنیم. FTPتوانیم از امکان رسد. به همیز سادگی میانتقال فایل و پوشه روی سرور می

 

بینید. مز از قبل ده است را میکه از قبل ساخت ش FTPهای حساب Current FTP accountsبینید، در قسمت همانطور که در تصویر باال می

صاورت ردیفای  ( و رمز عبور را بهRWی  حساب ساختم و االن نام حساب، مسیری از روی سرور که به نن دسترسی دارد، جواز خواندن نوشتز )

 در جدول مورد نظر قابل مشاهده است.

( برای برگردانی رمز عبور فراموش شده کاربرد دارد؛ یدنای Reset Passwordنن وجود دارد که اولی ) دو تا دکمه روبروی FTPبرای هر حساب 

دیگار باه درد  FTPگیرد. اگر یا  حسااب مورد استفاده قرار می FTP( برای حاف کردن نن حساب Deleteکند و دومی )رمز عبور را عوض می
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توانید نن حساب را حاف کنید. باا اش را لغو کنید، میخواهید دسترسیی  نفر دادید، و حاال میشما نمی خورد، یا قباً اطاعات نن حساب را به 

 هیچ اطاعاتی از روی سرور شما حاف نخواهد شد. نگران نباشید! FTPحاف شدن حساب 

یا ی  حساب دیگر عاوه بر  وید خود را بساز FTPتوانید اولیز حساب می Create a new FTP Accountدر قسمت پاییز صفحه با عنوان اما 

 ها را به ترتیب وارد کنید:. گزینهاولی بسازید

 Usernameتواناد شاامل گیرد. هر کلمه یا حرف انگلیسی یا عادد را می: نام کاربری برای تمایز کاربر و حسابش مورد استفاده قرار می

 ای دیگر متمایز کند.هایز حساب را از حسابشود. سدی کنید از عبارتی استفاده کنید که 

 Password :عبوری که برای ورود به حساب  رمزFTP  .دییز کنید. سدی تایز رمز عبور را به مانند نام کاربری باید شما مورد نیاز است

 کنید رمز عبوری انتخاب کنید که تا جایی که امکان دارد پیچیده باشید.

 Access Typeدید را از اینجا باید تنظیم کنید. اگر : نحوۀ دسترسی به مسیری که شما تدییز کرRead-only  را انتخاب کنید، کااربر

نید، کاربر با وارد شادن باه کرا انتخاب  Read and Writeباشد. اما گر مورد نظر فقط قادر به دریافت فایل و همچنیز خواندن نن می

گار ااشاته باشاید. انتخاب کردن ایز گزینه نهایت دقت را د هم قادر به خواندن و هم قادر به ویرایش پرونده خواهد بود. در FTPحساب 

راد غریباه پیشانهاد را دارید، ایز گزینه را انتخاب کردید مشکلی ندارد. اما بارای افا FTPبرای خودتان و افراد نشنا ق  ساخت حساب 

 شود ایز گزینه را انتخاب نمایید.نمی

 Home Directoryت کنیاد. اگار هایش را مادیریهای ننجاا و زیار پوشاهتواند پروندهورد نظر می: همان پوشۀ خانگی است که کاربر م

تواناد شاود کاه می( را انتخاب کنید، برای ایز حساب ی  پوشۀ جدیاد سااخته میCreate a new home directoryگزینۀ اول )

( را انتخاب کنیاد، مداادل Set master home directoryر گزینه دوم )اگ های خودش را ننجا قرار داده و ننها را مدیریت کند.فایل

( را انتخااب کنیاد مداادل Use domain directoryدهد. و اگر گزینه سوم )پوشۀ خانگی کاربر اصلی را به ایز حساب اختصاص می

ید صای شااشود. بارای اساتفادۀ شخساخته می FTP مدرفی کردید و ساختید، ی  حساب Zapnelهایی که به ها یا سایتیکی از دامنه

 ها را مستقیم قادر به مدیریت کردن هستید.های سایتها و پوشهکه پرونده انتخاب ایز مورد بهتریز گزینه باشد.

 FTPنارم افازار  تا حساب ساخته شده و به فهرست باالی همیز صفحه افزوده گردد. حاال با استفاده از یا  کلی  کنید Createحاال روی دکمۀ 

مباادرت باه مادیریت فایال ده و شسرور خود متصل  FTPتوانید به حساب صورت رایگان از اینترنت قابل دریافت است، می که به FileZillaم ل 

 و بالدکس. های روی رایانۀ خود را روی سرور منتقل کنیدکنید. م اً فایل

 

 به عنوان ابزار مدیریت فایل AjaXplorerافزونۀ 
ها را از درون خاود ها و پوشاهکه به صورت گرافیکی امکان مادیریت پروناده AjaXplorerم دارد به نام ی  افزونۀ بسیار کاربردی ه Zpanelاما 

Zpanel دهم. کافی است مراحل زیاراما ایز افزونه را باید خودتان نصب کنید که طریقۀ نصب کردن نن را خدمت شما توضیح می. کندفراهم می 

 را یکی یکی طی کنید.

 شوید. Puttyبا استفاده از نرم افزار  SSHمحیط خط فرمان لینوکس با حساب ریشه وارد  -1
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 پس دستور زیر را وارد کنید: حال باید ی  مخزن جدید برای نصب نرم افزار به سیستم عامل اضافه کنیم. -2

zppy repo add zppy.alineofcode.co.uk 

 حاال ایز دستور را برای به روز رسانی مخزن وارد کنید: -3

zppy update 

را  y است. صبر کنید تا نصب به اتمام برسد، اگر در حیز نصب سوالی از شما پرسید، Ajaxplorerایز دستور اصلی برای نصب  -4

 را بزنید. Eneterبنویسید و 

zppy install ajaxplorer 

ز ارفتاه و  Server Admin > Module Adminرا بیاورید و وارد حساب خود شوید. به بخاش  Zpanelمرورگر را باز کنید، صفحۀ ورود 

را کاه  Administratorsکه نصب شده است، برای چه دسته از کااربران قابال اساتفاده باشاد.  AjaXplorerاینجا تدییز کنید که افزونۀ 

ار بارای ابازتوانید بسته به خواست خود فدال کنید تا نن گروه کااربری هام قاادر باه اساتفاده از ایاز حتماً فدال کنید. موارد دیگر را هم می

 یدنی فدال باشد. Enabledایز افزونه حتماً در حالت  on/offدقت داشته باشید که از ستون  های خود باشند.ها و پوشهمدیریت فایل

 

ا لی  کارده تاکروی نن افزوده شده است. کافی است  AjaXplorerبروید، خواهید دید موردی با عنوان  Fileکار تمام است. حال اگر به فهرست 

 صفحۀ مدیریت فایل برای شما باز شود.

 

اطاعاتی راجع به نن داشاته باشاید، متوجاه خواهیاد  کار کرده باشید، یا حداقل اندک Cpanelهای مدیریت فضای میزبانی دیگر م ل اگر با پنل

ادریاد باه مسایرهای مختلاف برویاد، ننها است. از اینجاا شاما ق File Managerدارد شبیه به بخش  AjaXplorerشد که بیشتر ابزارهایی که 

ای را روی سرور بارگااری کنید، محتوای ی  پرونده را نمایش دهید، ی  پوشه یا ی  پرونده بساازید یاا حااف کنیاد یاا نن را باه مکاان پرونده

 دیگری انتقال دهید، و خاصه اینکه ی  مدیریت کاملی روی اطاعات خود روی سرور داشته باشید.
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کناد. ها را به شدت بارای شاما سااده مینصب کنید که کار مدیریت فایل Zpanelست که شما توانستید به سادگی ی  افزونه را روی ایز گونه ا

 از همان زمان نصب ایز افزونه، از نن استفاده کنید.توانید شما می
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 جمع بندی
د که چطور می توان با ی  اسکریپت به ایز ساادگی، یا  سارور لیناوکس یاا ، از محتوای ایز کتاب راضی بوده باشید. پس دیدیدر انتهاامیدوارم 

ا االن حتی ویندوز را مدیریت کرد. ایز روش برای برپاسازی ی  سرور، برای کسانی که اطاعاتی راجع به سرور ندارند، مناسب باشد. همانطور که ت

چند سایت را میزبانی کرد، باید اطاعات فنی زیادی داشت. اطاعااتی راجاع  کردن ی  سرور برای اینکه بتوان ی  یا عملیاتیمتوجه شدید، برای 

 ، سارورFTP، سارور SSH، سرور DNS، سرور Apacheها یا سرورهایی که روی رایانۀ سرور نصب هستند؛ م ل سرور به ت  ت  سرویس دهنده

Mail .و سرورهای دیگری که برای برپاسازی سایت به ننها نیاز خواهیم داشت 

بتاه برخای از به صورت خودکاار تماامی پیکربنادی هاا انجاام مای شاوند. ال Zpanelاما به جای اینکه ت  ت  ننها را پیکربندی کنیم، با نصب 

م و ننهاا را ها پیکربندی های پیشرفته هنوز مانده است که کم کم و طی مدت زمان مورد نیااز شاما مای توانیاد مطالداات خاود را افازایش داده

مورد نیااز  حث پیشرفته ودون اینکه زمانی را از دست بدهید. البته سدی خواهم کرد در کتاب ها و فیلم های نموزشی بددی راجع به مبابیاموزید؛ ب

 ی  مدیر سرور مباحث تکمیلی را خدمت شما تقدیم کنم.

ی ی  سرور مجازی یا سایت های خود را رو Zpanelایز کتاب در همیز جا به اتمام می رسد و امیدوارم نظر شما را جلب کرده باشد و بتوانید با 

ز ای باا اساتفاده حتی قادرید اقدام به فروش هاسات یاا فضاای میزباانهر چند که اختصاصی مدیریت کنید. بدون ایز که زمان خود را هدر دهید. 

Zpanel اما به دلیل اینکه به نظر می رسد که در نینده نمایید .Zpanel  ،ل باه حااباه هار اما  ایز کار عقانی نیست.دیگر توسده داده نمی شود

د که در نوع خود منبع تولید شنگارش شده است و در نن زمان هنوز روی ایز کنترل پنل کار می شد، ایز  1394دلیل اینکه ایز کتاب در سایت 

 ی  منبع کامل برای تمامی مدیران سرورهای لینوکس است.

مبتادی هام بتوانناد بادون هایچ دانشای کاار به زبان فارسی باشد. که حتی افاراد  Zpanelسدی شد ایز کتاب کامل تریز نموزش ارائه شده از 

کااربر رایاناه باه نشاانی لیناوکس و شابکه حتمااً باه ساایت دریافات کتااب هاای بیشاتر راجاع باه جهات باه مدیریت سارور را شاروع کنناد. 

ComputerUser.ir .اهده و باه طاور مساتقیم فهرست تمامی کتاب های منتشر شده از ما را مشبا کلی  روی ایز لین  قادرید  مراجده نمایید

 کنید. دریافتقادرید نخریز اطاعیه ها و اخبار را  JamalTV.IRهمچنیز ویدیوهای نموزشی ما را هم دنبال کنید که در نشانی  نید.دریافت ک

و  cPanelمواقاع تجااری ساازی یا  سارور بایاد از کنتارل پنال هاای تجااری م ال  دراز موضوعاتی که باید بدانید هام ایاز اسات کاه کی ی

DirectAdmin  جهت مشکلی برای فروش هاست و فضای میزبانی ندارند. به پیشرفته هستند که استفاده کنید. ایز کنترل پنل ها به اندازه کافی

باید برای ایاز منظاور در اید هزینه نن را پرداخت کنید که با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت های باالیی را ببهره برداری از ایز کنترل پنل ها هم 

اسات کاه عااوه بار  مت سیساتمییالیسنس های ارزان قا استفاده از در صورتی که قصد انجام چنیز کاری را داشتید، پیشنهاد ماما  نظر بگیرید.

قابلیت نپدیت از سرورهای اصلی را هام دارناد. بارای س های گران قیمت اورجینال را دارند حتی نات الیسنتمامی امکا، یستنداینکه تحریم پایر ن

 مراجده کنید. webnolog.netکسب اطاعات بیشتر به 
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